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… a magyar kreativitás, vagy ahogyan büszkén emle-
getni szoktuk: a hazai „szürkeállomány” jelentős nem-
zetközi bemutatkozási alkalma kezdődik az előttünk ál-
ló hétvégén. Az Egyesült Államokban, a Liberty Science 
Centerben nagyszabású kiállítással nyit az a – később vi-
lág körüli útra induló – tárlat, amely a bűvös kocka meg-
alkotásának negyvenedik, tervezője, Rubik Ernő szüle-
tésének pedig a hetvenedik évfordulója előtt tiszteleg. 
Az ünnepi eseményekről, amelyekről széles körben tu-
dósít majd a világsajtó, s itthon önálló adásnappal emlé-
kezik meg a közmédia, természetesen lapunkban is be-
számolunk majd.

A várhatóan nagy tömegeket megmozgató, igazi ame-
rikai módra szervezett, csillogó-villogó logikai-tudo-
mányos show kapcsán felmerül a kérdés: vajon milyen 
mértékben tervezhető meg egy ország nemzetközi 
imázsa? S azon belül is: kitalálható-e előre, hogy egy 
nemzet technológiai vagy innovációs arculatából mi lesz 
igazán érdekessé – a világ szemében?

Szerintem...
Hiszen ki gondolta volna, hogy a hetvenes-nyolcva-

nas évek egyik meghatározó játékélménye – igazol-
hatom, hiszen ez az én gyermekkorom is volt – ilyen 
viszonylag hosszú idő után nemcsak hogy eleven fel-
advány még újabb és újabb generációk számára, ha-
nem az egyik legjobb azonosítási lehetőség is a ma-
gyar talentummal kapcsolatban? Sokszor emlegetjük 
a magyar feltalálókhoz köthető szabadalmakat, újítá-
sokat – a golyóstolltól a telefonközpontig –, de nem 
könnyű előre kitalálni, hogy ezek közül melyik ma-
rad meg az igazán széles nemzetközi nagyközönség 
emlékezetében.

A Rubik-kocka a maga korában bombasikert aratott: 
egyszerű, mégis rengeteg kombinációt kínáló formája 
jelentős képzőművészeket éppúgy megihletett, mint 
popsláger-szerzőket, miközben tíz- és százmilliók for-
gatták, próbálták kirakni színes oldalait. Gyorsasági vi-
lágrekordok születtek és legendává vált. 

Nekünk pedig milyen kellemes feladat: egy egyértel-
mű világsiker receptjét-okát boncolgathatjuk majd e 
kettős évforduló kapcsán!

GÓZON ÁKOS
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.
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A nevek 6 és 7 bet_bQl állnak 
váltakozva; tehát hétbet_s név 
következik. A kezdQbet_k 
a napok nevei visszafelé 
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P(éntek) ...
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A külsQ körön a figurák egy 
egységnyit mozdulnak 
az óramutató járásával 
egyezQ irányban; a nyíl 
meg jobbra-balra mozog, 
lépésenként eggyel növelve 
az ingázást.
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A 16. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Az alábbi 15 szó mindegyike összekapcsolható valamelyik zászlóval. 
Hány szó illik az egyes zászlókhoz?

BÚZA   KÁPOSZTA   DINNYE  CSAVAR   KÓR  T^Z  CSIZMA

NÁTHA  VIASZ  WC  KAPU  ÁFIUM  RULETT  MÉZ  KESER^

Melyik illik legkevésbé a többihez?
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 MAPIRE

Gondoltuk volna még néhány 
évtizeddel ezelőtt, hogy egy-
szer az ELTE Geofizikai és Űr-
tudományi Tanszéke közös pro-
jektben fog részt venni a törté-
nettudományok képviselőivel? 
Egy ilyen közös vállalkozásnak 
köszönhetően jött létre a Habs-
burg Birodalom és az Oszt-
rák-Magyar Monarchia törté-
nelmi térképeit modern térin-

formatikai eszközökkel közzétevő 
honlap, amelynek létrehozásában a 
második katonai felmérés eredeti 
szelvényeit őrző Osztrák Állami Le-
véltár, Budapest Főváros Levéltára, az 
ARCANUM Adatbázis Kft., a Had-
történeti Intézet és Múzeum, valamint 
az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudo-

mányi Tanszéke működtek együtt. 
A második katonai felmérés 

(1806–1869) felbecsülhetetlen értékű 
térképlapjai sokáig csak a múlt iránt 
érdeklődő szakemberek számára 
voltak elérhetők. Az 1990-es évektől 
kezdve a természettudományi szak-
mák képviselői is egyre nagyobb 
érdeklődést mutattak a térképmű 
iránt, hiszen jó geodéziai alapja le-
hetővé tette, hogy egy-egy területen 
a jelenlegi és az egykori topográfiát 
megfelelő pontossággal összehason-
lítsák. Már „csupán” egy, a digitali-
zálás terén nagy tapasztalatú kivite-
lezőre volt szükség – ezt szolgáltatta 
az ARCANUM Adatbázis Kft. 

Budapest Főváros Levéltára a hon-
lap megnyitása alkalmából 2014. 
március 20-án bemutatót szervezett, 
ahol az érdeklődők képet kaphattak 
Jankó Annamária, a Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum főtanácsosa előadá-
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történelmi és kartográfiai hátteré-
ről, Timár Gábor, az Űrtudományi 
Tanszék vezetője pedig azokról a 
munkálatokról beszélt, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a szelvények 
megjelenjenek a Google Earth két- 
vagy háromdimenziós hátterén. 

Évtizedek teltek el, mire elkészült 
a Habsburg Birodalom és benne a 
Magyar Királyság területét átte-
kintő 3 676 térképszelvény. Orszá-
gok, tartományok szerint 14 rész-
felmérést végeztek, Erdélyt illetően 
a munkálatok egészen 1873-ig tar-
tottak. A térképek annak köszön-
hették fennmaradásukat, hogy a 
nyilvánosság elől elzárt szelvények 
voltak, amelyeket a Bécsi Katonai 
Földrajzi Intézetben őriztek, majd 
1924-ben a bécsi Hadilevéltárba 

kerültek. A két világháború kö-
zött egyszínű másolatok készültek 
róluk; ezek előbb a Magyar Királyi 
Térképészeti Intézetbe, majd 1954-
ben a HM HIM Térképtárát gya-
rapították. 1996-ban kezdődött el 
az eredeti szelvények fénymásolása 
(eredeti méretben), majd 2003-tól 
indult meg a digitális archiválá-
suk, azaz szkennelésük. 2005-ben 
kiadták a szelvényeket DVD-n, s 
2006-ban jelent meg a georeferált 
változat. A publikációk azonban 
csak a Magyar Királyság terüle-
téről készült térképeket tartalmaz-
ták. 2014 márciusa óta ez a szolgál-
tatás bővült ki az egész Habsburg 
Birodalom felmérési anyagával, s a 
térképek most már három dimen-
zióban is megcsodálhatók.

A mintegy 4000 darab térképla-
pot az ARCANUM szakemberei 
néhány hetes munkával dolgoz-

ták fel képfájlokká. A következő 
lépésben ezeket a Google Earth fe-
lületére kellett illeszteni úgy, hogy 
a korabeli térképi tartalom ponto-
san fedje a mait. Ez a folyamat a 
georeferálás; az alkalmazott eljárást 
az ELTE TTK Geofizikai és Űr-
tudományi Tanszékének munka-
társai fejlesztették ki. Az általuk 
kidolgozott módszer a terület túl-
nyomó részén 40 méteres vízszin-
tes illeszkedési pontosságot bizto-
sít, az illesztési hiba csak néhány 
helyütt éri el a 100 métert (Tirol, 
Salzburg és a Bánát egyes részei), 
ami a XIX. századi kartográfusok 
kiváló szakmai tudását is dicséri. A 
közeli jövőben egy fejlettebb algo-
ritmussal ennek pontosítása is meg 
fog történni.

A Google koordináta rendsze-
rébe beágyazott képeket az 
OpenLayers webes publikáló 
szoftver juttatja el a nagy-
közönséghez. A tartomány/
terület kiválasztása után elő-
ször két dimenzióban kapjuk 
meg a régi térképszelvények-
ből összeállított mozaikot. 
Nagyítás, kicsinyítés és moz-
gatás mellett az átlátszóságot 
is változtathatjuk, ezzel válik 
összehasonlíthatóvá a táj mai 
és másfél évszázaddal ezelőt-
ti térképe. A Google Earth 
felületére átlépve a térkép 
megjelenítése már háromdi-
menziós, A domborzatot itt 
az űrrepülőgépről felvett ra-

daradatokból készült SRTM nevű 
domborzati modell adja. Az űrtech-
nológia és a XIX. század kartográ-
fiai ismereteit tükröző térképek 
kapcsolatát pedig a pontos koordi-
náta-transzformációk biztosítják. 

A honlap megnyitásával a Buda-
pest Főváros Levéltára gondozásá-
ban működő Magyar Levéltári Por-
tál tartalomszolgáltatása is bővült. A 
szűken vett Magyarország (Erdély 
nélkül) második katonai felméré-
sének georeferált térképei a http://
archivportal.hu/ portálon keresztül 
és a II. katonai felmérés ikonjára 
kattintva eddig is elérhetők voltak 
– most ez egészült ki az egész Habs-
burg Birodalom egészére vonatkozó 
térképekkel. A MAPIRE (Historical 
Maps of the Habsburg Empire) hon-
lap közvetlen  elérése: http://mapire.
staatsarchiv.at/hu/

TOMA KATALIN
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mányát megpróbálják számba venni. Az 
idei téli számláláson 1466 példányt: 520 
kakast és 946 tojót számoltak össze. 

Mivel a túzok a gyepeken, lucerna- 
vagy búzatáblákban fészkel, a mező-
gazdasági munkák a fészekaljak és az 
öreg madarak életét is veszélyeztethetik. 
A természetvédelmi célprogramokban 
résztvevő gazdálkodóknak számos sza-
bályt kell betartani, például a megfelelő 
vetésszerkezetre, a kaszálás időpontjára 
és módjára vonatkozóan. A mezőgaz-
dasági munkák során előfordul, hogy 
a tojót felzavarják a fészekről. Az ese-
tek többségében a veszélyhelyzet meg-
szűnésével a tojó visszaül a fészekre, s 
ilyenkor a megfelelő védőzóna kialakí-
tásával segítik elő a fészekalj további vé-
delmét. Ritkább esetben azonban, ha a 
tojó nem tér vissza a fészekre, az időben 
megtalált tojásokat mesterségesen kel-
tetik ki, a felnevelt fiókákat pedig, ha 
eljött a megfelelő idő, visszaengedik a 
természetbe. A Körös–Maros Nemzeti 
Park Dévaványai Túzokvédelmi Állo-
másán évente tíz körül van a visszava-
dított fiókák száma, közülük már több, 
meggyűrűzött és vad csapatokhoz csat-
lakozott példányt sikerült megfigyelni.

A fészkelés és fiókanevelés mellett a 
védelmi munka másik fontos időszaka 
a telelés. A túzok állati és növényi ere-
detű táplálékot is fogyaszt, télen azonban 
kizárólag növényeket, például repcét. 
A nemzeti parkok szakemberei, ha az 
időjárási körülmények ezt szükségessé 
teszik, alkalmas táplálkozóhelyeken a 
hótakaró vékonyításával, esetleg takar-
mány kihelyezésével segítik e madarak 
téli túlélését. A jól repülő, de rosszul 
manőverező túzok számára komoly ve-

	 A	túzok	helyzete	itthon		
és	Európában

Európa egyik legéletképesebb tú-
zokpopulációja hazánkban él, épp 
ezért kiemelt szerepünk van e faj 
védelmében. A mai országhatá-
rokon belül, a II. világháborúig 
8 ezer körül lehetett a számuk. 

A háborút követően csak 1969-ben 
indult meg a rendszeres felmérés. Ko-
rábban vadászható volt, húsát fogyasz-
tották, tolla pedig a pásztorok kalapját 
díszítette. A hivatalos statisztika sze-
rint a XIX. század és XX. század for-
dulóján évente mintegy ezer példányt 
ejtettek el a Kárpát-medencében.

Óvatos madár, ezért nem egyszerű 
megközelíteni. Az Alföldön gyakori 
módszer volt, hogy a vadász disznó-
kat, juhnyájat terelt maga előtt vagy 
ökrös szekéren közelítette meg, mivel 
ezek látványát már megszokták a tú-
zokok, de vadászták lesgödörből vagy 
kukoricakúpokba bújva is. Vadászatá-
nak másik elterjedt módja az ónos eső-
höz kötődött, ugyanis ekkor, a tolluk-
ra fagyott jég miatt, a madarak sem 
elfutni, sem elrepülni nem tudtak. 

A faj hazai védelmében tett első 
lépésként 1883-ban törvénnyel meg-
erősítve a vadászati idényét augusztus 
15. és február 1. között állapították 
meg, azaz a dürgési és szaporodási 
időszak alatt védelem alá került. A 
századforduló második évtizedétől 
ismét engedélyezték a dürgő kaka-
sok vadászatát, majd megtiltották a 
túzoktyúkok és a fiatal túzokok ki-
lövését, ezzel párhuzamosan egyre 
nagyobb méreteket öltött a trófeakul-
tusz, a kitömött nászruhás kakasok 
gyűjtése is. A drasztikus létszámcsök-
kenés miatt végül teljesen betiltották 
a túzok vadászatát, majd 1970-ben 
védetté nyilvánították. Az 1980-as évek 
második felétől az intenzív agrárgaz-
dálkodás miatt így is továbbcsökkent 
az állomány, 1989-ben pedig már 
csak 1392 madarat számoltak.  

A túzok ma már Magyarországon a 
legmagasabb védelmi kategóriába tar-
tozik, a fokozottan védett faj természet-
védelmi értéke példányonként 1 millió 
forint. A hazai szakemberek komoly vé-
delmi munkát folytatnak annak érdeké-
ben, hogy a hazai túzokállomány tovább 
növekedhessen. Ennek alapja a folyama-
tos adatgyűjtés, ezt szolgálja az évente 
kétszer – télen és tavasszal – megtartott 
szinkronszámlálás, mely során a nemzeti 
parkok szakemberei az ország teljes állo-
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szélyt jelentenek az elektromos légve-
zetékek, melyeknek nekirepülve általá-
ban halálos sérülést szenvednek. Ennek 
kiküszöbölése érdekében igyekeznek a 
légvezetékeket földkábelekkel kiváltani 
vagy riasztó jelzésekkel ellátni. 

Noha a Kárpát-medencei populá-
ció jellemzően nem vonul, a madarak 
rendszeresen átlépik a határokat, hisz 
élőhelyeik olykor több ország terü-
letéhez is tartoznak, mint például az 
osztrák–magyar–szlovák határ menti 
túzokállomány vagy a magyar–ro-
mán határ mentén, Geszt–Mezőgyán–
Nagyszalonta térségében élő, 40–50 
egyedet számláló állomány esetében.

Jóllehet a túzok egykor szinte az egész 
kontinensen elterjedt, mára Nyugat-
Európa legtöbb országából kipusztult, s 
ahol megmaradt, ott is feldarabolódtak 
az egykor összefüggő élőhelyei. Az első 
populációk az elterjedési terület szélén 
pusztultak ki: nyugaton (Anglia, 1840-
es évek) és északon (Svédország, 1862), 
ahol a klimatikus környezet eleve nem a 
legkedvezőbb e madárfaj számára. 

Angliában, a Salisbury-síkságon 2003-
ban egy visszatelepítési programba kezd-
tek. A jelenleg 7–15 egyedből álló popu-
láció alapját az Oroszország délnyugati 
részéről, Szaratov környékéről származó 
fiókák jelentik. A repatriált madarak-
nak csak töredéke maradt életben eddig, 
ám 2007-ben, majdnem 175 éves szünet 
után megtörtént az első vadon fészke-
lés is. A projekt madarait műholdas jel-
adóval is ellátták, s ebből tudjuk, hogy 
több egyed is átrepült Franciaországba. 
Néhány éve egyikük három hónapot 
töltött egy normandiai lucernatáblában, 
2012-ben pedig egy tojó töltötte Nyu-
gat-Franciaországban a telet, fajtársak 
nélkül, jobb híján darvak társaságában. 

A világ túzokállományának több mint 
fele Spanyolországban él: 1940-ben még 
50 ezer fölött volt ez a szám, de az inten-
zív vadászat és az agrárium átalakulása 
miatt négy évtized alatt majdnem a fe-
lére csökkent az állomány. Az 1980-ban 
bevezetett vadászati tilalom hatására 
30 ezer körül stabilizálódott az állomány.

Az elmúlt években néhány or-
szágban lassú növekedés figyelhető 
meg az állományok nagyságában. 
Hazánk és Ausztria mellett ilyen 
Németország túzokállománya is. A 
II. világháború előtt még 3500 egyed 
élt német területen – 1997-ben már 
csak 57. Jelenleg mintegy 120 túzok 
él Brandenburg tartományban a vé-
delmi munkának köszönhetően.

TÓTH JUDIT

Színes gy_r_vel jelölt repatriált madarak 
(SZÉLL ANTAL FELVÉTELE)
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A túzokfélék családjába 23 faj 
tartozik, többségük Afriká-
ban fordul elő. Néhány faj él 

Eurázsiában és Ausztráliában. A túzo-
kok a nyílt sztyeppék madarai. Általá-
ban közepes vagy nagytermetű, ne-
héz testű, rendkívül óvatos, kimért 
járású madarak, amelyek veszélyt 
sejtve azonnal szárnyra kapnak.

Hazánkban ma a nagy túzoknak is 
nevezett túzok (Otis tarda) él, népies 
neve a túzi és a vad póka – ez utóbbi 
név a pulykából alakulhatott ki. Va-
laha a Kárpát-medencében két má-
sik faj is előfordult a túzokfélék csa-
ládjából. A reznektúzok (Tetrax 
tetrax) fele akkora sincs, mint nagy-
termetű rokona. A XX. század ele-
jén még szórványosan fészkelt né-
hány helyen, így a Hortobágyon. 
Azóta rendkívül ritka kóborló. A 
galléros túzoknak (Chlamydotis 
undulata) mindössze egyetlen Kár-
pát-medencei előkerülése ismert.

A Z  É V  M A DA R A  2 0 1 4 - B E N ,  A  T Ú Z O K

EURÓPA 
LEGNAGYOBB MADARA

Az	1979-ben	kezdWdW	év	madara	programban	a	túzok	korábban,	1986-ban	már	szerepelt.	Hazánk	egyik	
legtevékenyebb	 természetvédelmi	 civil	 szervezWdése,	 a	 40	 éve	 alakult	 Magyar	 Madártani	 és	
Természetvédelmi	Egyesület	vezetWsége	a	jubileumi	évre	való	tekintettel	az	egyesület	emblematikus	

madarát,	a	túzokot	választotta	ismét	az	év	madarának.

Az év madara Európa legnagyobb 
termetű, a pulykához hasonló test-
méretű, annál azonban karcsúbb, 
kecsesebb, hosszabb nyakú és lábú 
madara. A kifejlett kakasok testma-
gassága elérheti az 1 métert, a testtö-
megük pedig a 16 kilogrammot, de 
hajdan a Kárpát-medencében lőttek 
24 kilogrammos kakast is. A kaka-
sok feje és a nyaka hamuszürke. A 
nászruhás kakasok fejét hosszú, fe-
hér bajusztollak díszítik és széles 
begyszalaguk is feltűnő, rozsdavö-
rös. Hátoldala élénk rozsdássárga, 
amelyet sűrű fekete harántsávok díszí-
tenek. Testalja fehér. Szürke színű lába 
tipikus futóláb, amelyen csak három 
ujj található. A jóval kisebb termetű 
tyúkok testtömege 4-6 kilogramm, 
színezetük hasonló, de a melltájékon 
nincs rőtes színezet. Testméretéhez vi-
szonyítva jól és kitartóan repül, eköz-
ben nyakát kinyújtva tartja. Szárny-
csapásai lassúak, erőteljesek. Röpté-

ben szárnya fehérnek látszik, csak a 
széttárt evezőtollak feketék.  Az év 
madara pusztáink féltve őrzött, foko-
zottan védett madárritkasága. 

„A túzok nemes, czímeres madár s a ma-
gyar síkságon, az erdélyi részek mezőségén 
az, a mi délszakon a struczmadár; …” írja 
Herman Ottó. A túzok Eurázsia magas 
füvű sztyeppéinek jellegzetes fészkelő 
madara volt. Egykor hatalmas elterjedési 
területe a Pireneusi-félszigettől az Usz-
szuri folyóig, valamint Észak-Afrikáig 
terjedt ki. Élőhelyeinek felszántásával vi-
lágállománya rohamosan csökken. Két 
alfaja ismert. Az Európában honos alfaj 
hatalmas elterjedési területén foltokban 
fordul elő, összesen hét területen. Teljes 
állományát legfeljebb 47 000 példányra 
becsülik. A legnagyobb számban Spa-
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hihetetlen vastagnak, erősnek tűnik, 
ráadásként előbukkan egy palakék szí-
nű bőrsáv is. A harmadik a szárnykifor-
dítás szakasza. A felfújt nyakú, hátrave-
tett fejű kakas a szárnyát lazán lógatja, 
majd hirtelen mozdulattal alkarjait ol-
dalt és hátra nyújtja ki. Ezzel a mozdu-
lattal a korábban eltakart fehér tollak 
tömege lesz látható, a kakas egy fehér 
toll-labdává változik. Ebben az állapot-
ban néhány tipegő lépést tesz, majd el-
ernyeszti a tollazatát, kicsit pihen, s az 
egész kezdődik elölről.

A tojók nem tartózkodnak a kakasok 
közelében, hanem távolabbról figyel-
nek, s csak később húzódnak közelebb. 
Nap közben szünetel a dürgés. A késő 
délutáni órákban ugyan még megfi-
gyelhető dürgés, de ez már nem olyan 
erőteljes, mint a hajnali. Egy-egy 
dürgőhelyen olykor 8-10 kakas is látha-
tó, kisebb-nagyobb távolságokra egy-
mástól. A kakasok nem verekednek 
egymással, de ha egymás közelébe ke-
rülnek, taszigálják egymást, és csőrük-
kel egymás felé vágnak. Mindig a tyú-
kok keresik fel a dürgő kakasokat.

Háremtartók
Hajdani megfigyelések szerint a túzok 
régebben monogám volt. A kakas a 
dürgőhelyre csalogatott párját költéskor 
is őrizte, majd együtt nevelték a fióká-
kat. Az egyoldalú kakasvadászat miatt 
megváltozott a nemek aránya. Szakem-
berek szerint a tyúkok számbeli fölénye 
miatt alakult ki a háremtartó magatar-
tás. A tyúkok a dürgőhely közelében vá-
lasztanak fészkelő helyet. Ha lehetséges, 
a dürgés rövid füvű vagy félmagas ter-
mészetes gyepen történik, a fészket pe-
dig a termesztett növénynek a rétekkel 
szomszédos sávjában alakítják ki. Fé-
szekhelynek olyan terepet keresnek, 

hogy a kotló madár lehetőleg rejtve ma-
radjon, de ugyanakkor biztonságosan 
körbe tudjon tekinteni.

Napjainkban az állomány többsége 
mezőgazdasági területeken, elsősorban 
parlagon költ. Maga a fészek kikapart 
vagy kifürdött, béleletlen talajmélyedés. 
A költési idő április végétől június elejé-
ig húzódik. Ha a fészekalj tönkremegy, 
júliusban pótköltésbe kezdhet. A fé-
szekalj többnyire két, ritkábban három 
olajzöld alapon sötét olajbarna foltokkal 
tarkított tojásból áll. A kakas a fészek 
készítésében, a költésben és a csibék ne-
velésében sem vesz részt. A kotlás a má-
sodik tojás lerakása után kezdődik és 
25–28 napig tart. A szaporodási ciklus 
befejeztével a kakasok külön csapatba 
verődnek, ahová már a fiatalabb kaka-
sokat is befogadják.

A fiatal csibék tollazata teljesen beleol-
vad a környezetébe, a sárgásbarna alap-
színen szabálytalan fekete csíkok és fol-
tok találhatók. A kikelő csibéket az első 
napokban a tojó eteti, csőrével nyújtja a 
falatokat és a vizet. Gondosan vezeti a 
később már önállóan táplálkozó csibéket, 
legtöbbször egy vagy két csibével figyel-
hető meg, a harmadik többnyire elpusz-
tul. A csibék súlygyarapodása a második 
héttől meggyorsul, négyhetes korukra 
megsokszorozzák testtömegüket. A 
test- és faroktollak 18–20 napos korban 
kezdenek erőteljesen fejlődni. A kelés 
után 40 nappal a fióák már repülnek. 
Négy hónapos korukra akkorák, mint 
az anyjuk, amellyel ősszel csatlakoznak a 
csapathoz. 

Vrt	állítanak
A túzok táplálék-összetétele nagyon vál-
tozatos. Erős csőre legelésre, magvak fel-
vételére egyaránt alkalmas. Táplálékát 
lassan sétálgatva keresgéli. Magvakat, 

nyolországban él, ezt a Volga menti elő-
fordulása követi. A harmadik legna-
gyobb állománya a Kárpát-medencében 
található. A nyílt, fátlan síkságokat, fü-
ves pusztákat, nagy kiterjedésű mező-
gazdasági területeket részesíti előnyben. 
A szántóföldek közelébe húzódása már 
a XVIII. századtól megfigyelhető: ked-
veli a pillangósokat, a repcét és az őszi 
gabonákat is. Nem ragaszkodik min-
denáron a fátlan élőhelyhez, a Mosoni-
síkságon a fasorokkal, erdősávokkal ta-
golt területeken is előfordul. A hazai ál-
lomány zöme a tiszai Alföldön él. A Kis-
alföldön és a Kiskunságban szétszórt 
állományai találhatóak. 

Táncrend
„Tavasszal a falkák megoszlanak, szétsza-
kadoznak s a kakasokban felébred a szerelmi 
szenvedély. Felfujják magukat, szárnyaikat 
alácsüggesztik, farkukat legyezőformán 
szétterpesztik és méltóságteljesen, délczegen 
feszelegnek a tyúkok előtt, akár a pulykaka-
kasok. Így kezdik az udvarlást.” írja 
Chernel István.

A túzokkakasok 5-6 éves korukban 
válnak ivaréretté, míg a tyúkok már 
3-4 évesen alkalmasak a szaporodásra. 
A kakasok udvarlási ceremóniáját, 
násztáncát dürgésnek nevezzük. Egy-
egy terület túzokcsapata már február 
végén a hagyományos dürgőhely kö-
zelében tartózkodik. A kakasok tél 
végétől gyakori körülrepülésekkel je-
lölik ki a leendő tánchelyet. A dürgés 
látványos udvarlás, amely április elejé-
től május közepéig tart. A túzokdür-
gés csodálatos látvány a tavaszi pusztá-
kon, amely hajnaltól reggel 7-8 óráig 
tart. Ilyenkor a távolban elő-előbuk-
kanó fehér tollbokrétákat láthat a sze-
rencsés szemlélő. A fehérre változó, 
messziről virító tollazatnak hívó szere-
pe van. A kakasok ezzel jelzik tartóz-
kodási helyüket a tyúkoknak. A te-
repszínű kakasok különös, bizarr tán-
cuk során kifordítják tollazatukat és 
így a fehér tollak válnak uralkodóvá, 
miközben szinte egy hatalmas fehér 
tollgombolyaggá változnak.

A szakemberek a dürgésnek három 
szakaszát különböztetik meg. Az első a 
toll-lazítás szakasza, amikor a kakas 
faroktollait a hátához közelíti. Ilyenkor 
a hátsó tollak fellazulnak, láthatóvá 
válnak a fehér tollak.  Második a nyak-
felfújás szakasza. A kakas felfújja az 
5–6 liternyi levegő befogadására alkal-
mas légzacskót. Ennek hatására a nyak 
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ván az őrmadarakról az alábbiakat írja: 
„Legnagyobb részök lomha nyugodtsággal 
keresgél a szemes élet után, egy néhány a 
földön nyugszik, mások tollaikat tisztogat-
ják, szárnyaikat emelgetik, de egyesek min-
dig szemfülelve kémlelik a környéket, mint 
valami táborozó katonaság őrszemei. Bizal-
matlanságuk akkora, hogy 300–400 lépés-
nyiről minden feltünő, idegen tárgy, mozdu-
lat vagy lény rögtön teljes készenlétbe hivja a 
falkát, mindannyi mereven feltartott nyak-
kal áll, néz s a mint az őrszem kibontja 
szárnyait, egy-két iramodó lépéssel a többiek 
is utána erednek, …”

Alkalmi	vonuló
Közép-Európában állandó madár, de 
különösen zord, hideg, havas teleken az 
állomány egy része délebbre húzódik, 
ilyenkor akár 1 000 kilométert is meg-
tehet. Elsősorban a Balkán-félszigeten 
és Olaszországban telelhet, de megfi-
gyelték már Máltán is. Az egyetlen kül-
földön kézre került hazai gyűrűs mada-
rat Albániából jelentették vissza. Alkal-

zöld növényi részeket, rovaro-
kat, egereket, pockokat egy-
aránt fogyaszt. A növényzetet 
baromfi módra csipegeti, fő-
ként termesztett és gyomnövé-
nyek fiatal hajtásaival táplálko-
zik. A rovarokat, apróbb gerin-
ceseket gyors csőrvágással zsák-
mányolja. Rovartáplálékában 
jelentős számban szerepelnek 
egyenesszárnyúak, de renge-
teg, az élőhelyén előforduló 
egyéb rovart is fogyaszt. A fi-
ókák eleinte kizárólag rovar-
táplálékon élnek, mert emész-
tőrendszerük még nem alkal-
mas a növényi táplálék hasz-
nosítására.  Mintegy kéthetes koruktól 
kezdenek növényi részeket is fogyasz-
tani. Vegetációs időben inkább a kora 
reggeli és az alkonyati órákban táplál-
koznak, a nyári forróságban pedig so-
kat pihennek. A megfigyelések szerint 
a fiatal madarak vízigényesek, de az 
öreg madarak is gyakran isznak.

Télen kifejezetten növényevő, táplálé-
kában a repcének és a takarmányká-
posztának kiemelt szerepe van. Ilyen-
kor a rövid nappalok miatt szinte egész 
nap táplálékot keresgél. Hóborította 
földeken kaparva vagy a csőrével tur-
kálva igyekszik szabaddá tenni a nö-
vényzetet. Az őszi és téli időszakban a 
túzokpopulációk tömörülnek. Egy 
megfelelő táplálékot nyújtó repceföldön 
akár 30–50 kilométeres körzetből is 
összegyűlhetnek a túzokok.

Táplálkozás közben is rendkívül óva-
tos, éber madár. Nyakát egyenesen tart-
va, kimért, nyugodt lépésekkel jár. A 
csapatban mindig van 2-3 őrmadár, 
amely vigyáz a többiekre.  Chernel Ist-

mi vonulása mindig nagy veszteséggel 
jár. Az 1985–1987 közötti két rendkí-
vül zord tél a hazai állományt kóbor-
lásra kényszerítette, következtében 
több mint ezer példánnyal csökkent a 
számuk, amelyet főként az orvvadá-
szat, valamint vezetéknek repülés és 
tengeren való átkelés okozott. 

Az elmúlt évtizedekben hazai mada-
rászok 545 madarat jelöltek meg gyű-
rűvel, közülük két példány került elő. 
Egy gyűrűs példány Albániából, a jelö-
lés helyétől 676 kilométerre délre került 
kézre. A legidősebb ismert korú mada-
rat a jelölést követően 9 év 5 hónap múl-
va elhullva találták meg.

Napjainkban a túzok világszerte 
megritkult, fogyatkozása év-
századokra vezethető vissza. 
Csökkenését az élőhelyek al-
kalmatlanná válásával, a 
mezőgazdaság gépesítésével 
és kemizálásával, a vadá-
szattal, az emberi térfogla-
lással, az élőhelyeit átszelő 
elektromos vezetékek háló-
zatával, a populációk egyre 
erőteljesebb elszigetelődésé-
vel és az ebből eredő geneti-
kai leromlással magyaráz-
zák a szakemberek. Európa 
számos országából kipusz-
tult vagy a kipusztulás szé-
lén áll. Így egyebek között 
Franciaországból, Lengyel-

országból és Horvátországból is el-
tűnt, de Csehországban, Romániá-
ban és Bulgáriában is a kipusztulás 
vár rá.

Közép-Európában hazánk büszkél-
kedhet a legtöbb túzokkal, az 1900-as 
évek elején a Kárpát-medencében élő 
állományát 12000 példányra becsül-
ték. Az első hiteles felmérés 1941-ben 
volt, ekkor 8557 példányát számlálták 
össze. Ezt követően az állománya 
1969-ig 2 765 példányra csökkent. 
1970-ben védetté nyilvánították, ennek 
hatására számuk lassan újra emelkedni 
kezdett, az 1980-as évek elején mint-
egy 3000 példányra becsültek. Az 
1980-as évek közepén bekövetkező 
kemény, vastag hótakaróval járó telek 
hatására állománya drasztikusan, 
több mint 1 000 példánnyal csökkent, 
emiatt 1994-ben már alig 1 300 példá-
nya élt. Azóta a hathatós védelmi tevé-
kenységnek köszönhetően állománya 
ismét emelkedő tendenciát mutat. 

ANDRÉSI PÁL
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A z 1775-ben a versailles-i palo-
tában született gróf a nagy 
francia forradalom idején ki-

végzett XVI. Lajos király unokaöccse 
volt. A kicsapongó életmódot folytató 
apja, X. Károly és anyja, a visszavonul-
tan élő Savoyai Mária Terézia herceg-
nő a szolgákra bízta fiuk nevelését, aki 
számos egészségügyi problémával 
küszködött. A tudósítások szerint fáj-
dalmasan félénk, esetlen és ellenszen-
ves jelenség volt, mely negatív tulaj-
donságait általában királyi nagybátyja 
örökségeként tartották számon. 

Menekülés
Még gyermekként eljegyezték első 
unokatestvérével, Mária Terézia 
Charlotte-al, aki a királyi család 
tagjai közül egyetlenként élte túl a 
forradalmi időket. Louis-Antoine 
mindössze 14 éves volt, amikor apját 
követve a száműzetést választotta: 
előbb Torinóba, majd német földre, 
végül Angliába menekült. Miután 
1792-ben csatlakozott a Condé her-
ceg által vezetett francia emigráns 
sereghez, 1795-ben a sikertelenül 
végződött vendée-i királypárti fel-
kelést irányította. Az 1799-ben 
Mitauban tartott esküvője után – ez-

úttal feleségével együtt – újra csak 
menekülnie kellett. 1806-tól az 
orosz cár, Sándor is sorsára hagyta 
a házaspárt. Öccsét, Berry gróf-
ját, akivel Louis-Antoine szoros 
barátságot ápolt, 1819-ben meg-

gyilkolták… Miután apját X. Ká-
roly néven 1824-ben Franciaország 
királyává koronázták, és egyetlen 
fiú utódként trónörökös lett, a Bour-
bon-restauráció hatalmon lévő kon-
zervatív hívei gyanakvással szemlél-

A Z  U TO L S Ó  B O U R B O N - U R A L KO D Ó 

HÚSZ PERC A TRÓNON
Az utolsó ténylegesen uralkodó Bourbon-király, a 

X. Károly fiaként 1830. augusztus 2-án XIX. Lajos 

néven trónra került Louis-Antoine, Angoulème grófja 

méltán kerülhetne be a világtörténelem rekordjai-

nak képzeletbeli könyvébe. Miután Franciaország 

utolsó trónörököseként mintegy hat évet várt, végül 

mindössze 20 percig uralkodhatott. Louis-Antoine 

hányattatásai mindazonáltal nem a trónról való 

gyors	lemondással	kezdWdtek.

XIX. Lajos

Savoyai Mária 

Terézia hercegnQ
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ték őt. Mindazonáltal életének 
legnehezebb napjai 1830 nyarán 
vártak rá.

X. Károlyt népszerűtlenné tette a 
forradalom előtti Franciaországhoz 
való visszatérést idéző konzervatív 
politika. A király 1830 márciusában el-
lentétbe került a Kép-
viselőház többségével, 
amely nem volt hajlandó 
együttműködni az általa 
kinevezett Polignac mi-
niszterrel. A július 25-én 
ügyetlenül megkísérelt 
államcsíny kiváltotta a 
párizsi nép felkelését. 

Három napig tartó 
harc után a király 
Rambouillet-be vo-
nult vissza, és augusz-
tus 2-án lemondott 
trónjáról unokája, a 
mindössze tíz eszten-
dős Henrik, Bordeau 
grófja javára. 

A trónörökös is lemond
Apja lemondása után a Bourbon-
család sorban legidősebb férfi tag-
jaként Louis-Antoine trónörökös-
nek kellett volna elnyernie a király-
ságot. Mint tudjuk, ez csak igen rö-
vid időre volt számára lehetséges…

X. Károly ugyanis népszerűtlen-
nek és a hatalom megtartására alkal-
matlannak tartotta fiát. Politikai né-
zeteit pedig túlságosan liberálisnak 
ítélte. Mindent megtett tehát, hogy 
rákényszerítse őt uralkodói jogairól 
való lemondásra unokaöccse javára. 
Nyilatkozatában ez állt: „Úgy döntöt-
tem tehát, hogy lemondok a koronáról 
unokám, Bordeau grófja javára. A trón-
örökös, aki egyetért velem, szintén le-
mond jogairól unokaöccse javára”.

Blanche-Joséphine Le Bascle 
d’Argenteuil, Mail lé grófnője 
szemtanúk beszámolóit felhasználó 
visszaemlékezései szerint, amikor X. 
Károly felszólította fiát a lemondásra, 
az sokáig ellenállt. Kérlelte apját, hogy 
hagyja őt legalább 2 órát uralkodni. 
Mire a már lemondott király nyersen 
visszautasította őt: „Önt? Egyáltalán 

nem!” – válaszolta. Éles vi-
ta alakult ki közöttük. A 
hangjukat még a másik 
szobában is hallották. A 
szócsatát végül a trónörö-
kös kényszerű beleegyezé-
se zárta le.

Életrajzírója, Michel Ber-
nard Cartron szerint Louis-
Antoine nehéz dilemma 
elé került. Az apjának való 
engedelmesség és a királyi 
család érdekeinek védelme 
– negatív politikai megíté-
léstől mentes gyermek 
trónra juttatása – a lemon-
dást sürgették. Másfelől 
viszont tudta, hogy Fran-

Mária Terézia  

Charlotte anyjával,  

Marie Antoinette-tel  

és öccsével

X. Károly

A gyermek Henrik 1830-ban Rambouillet-ban
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ciaország királyaként nem mondhat le: 
nem rendelkezhet úgy a koronával, 
mintha saját tulajdona lenne. A király-
ság terhét, amelyet nem ő választott, 
mindvégig viselnie kell. Akár a halálig 
kitartva. Ahogyan azt nagybátyja, 
XVI. Lajos tette. 

MeggyWzWdésem	ellenére
A visszaemlékezések arról tudósíta-
nak, hogy Louis-Antoine a lelkében 
dúló indulatok nyomán szinte sok-
kos állapotba került. Franciaország-
ból való eltávozásáig méltóságát 
vesztett, határozatlan embernek lát-
ták. Egyesek úgy vélték, az eszét 
vesztette. Helyzetét nehezítette, 
hogy meg volt győződve arról, nem 
volt helyes lemondania. Lett volna 
más lehetőség is, és a történelem 
majd igazolja őt. „Elvem mindig a ki-
rály parancsainak való pontos engedel-
messég volt, ha azok nem ellenkeztek a 
lelkiismeretemmel” – vallotta. „Meg-
győződésem ellenére írtam alá” – ismé-
telte később többször is, hozzátéve, 
hogy csak apja nyomására cseleke-
dett. Az események lelki terhe élete 
végéig elkísérte őt. Chateaubriand, 
aki száműzetése idején találkozott 
vele, szintén egy „alávetett fiúnak” 
írta le, aki olyan gondossággal és fi-
gyelemmel vette körül az apját, 
mintha a bocsánatát szeretné elnyer-
ni, mintha felelősnek érezné magát a 
Bourbon-restauráció kudarcáért…

Besorolható vajon Louis-Antoine 
Franciaország királyai közé? A ki-
rályság alaptörvényei szerint igen. 
Miután ugyanis X. Károly aláírta a 
lemondási okmányt, fia nem látta 
el rögtön kézjegyével a koronától 
való örök búcsút jelentő dokumen-
tumot: eltelt közben 20 hosszú perc. 
Ez alatt az idő alatt Louis-Antoine 
XIX. Lajos néven Franciaország 
uralkodója volt.

Louis-Antoine drámai körülmények 
között megszületett lemondása mind-
azonáltal nem volt hatással az esemé-
nyek további alakulására, mivel nem 
unokaöccse, Bordeau grófja lett az új 
uralkodó. 1830. augusztus 7-én a Kép-
viselőház unokatestvérét, az Orléans-i 
házból származó Lajos-Fülöpöt kiáltot-
ta ki királynak. Ennek következtében 
a korábbi királyi család augusztus 16-
án újra, ezúttal végleg Franciaország 
elhagyására kényszerült.

   KECSKÉS D. GUSZTÁV

KÖNYVTERMÉS Albert Valéria 
rovata

Megérthető?

A lexikonok szerint a kvantum szó la-
tinul mennyiséget jelent, általános ér-
telemben valami mérhetőnek az alap-
egysége. Noha a fizikában kvantum a 
legkisebb adag, amivel egy mérhető 
mennyiség növelhető, a világegyetem 
megértésének is ez az alapja, ami már 
csak azért is érdekes, mert így az uni-
verzum legnagyobb kérdéseire a leg-
kisebb részecskék világában kell keres-
ni a válaszokat. 

Úgy tűnik, hogy az anyagot, az időt, a 
teret, végső soron tehát a világegyetemet 
meg mindent a kvantumfizikával lehet 
leírni a legjobban – néhány egyszerű elv-
ből és szabályból kiindulva. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy ugyanilyen egy-
szerű megérteni is. Például az olyan pa-
radoxnak tűnő effektusokat sem, mint 
hogy egy pontszerűnek tekintett ré-
szecske miként lehet egyszerre két he-
lyen is. Nem tudjuk megmondani azt 
sem, hol vannak pontosan és mekkora 
az energiájuk? Néha kérdéses az is, hogy 
valójában részecskékről vagy hullámok-
ról van szó? Mert a kvantumvilág egyes 
szereplői hol ezt, hol azt a tulajdonságu-
kat „használják” a kölcsönhatások során. 
S akkor még nem beszéltünk a virtuális 
részecskékről, melyek szó szerint a sem-
miből bújnak elő. Ugyanis a köznapi ér-
telmében vett vákuum „mélyén” is ré-
szecskék vannak és egyfajta fázisátala-
kulás révén jelennek meg a mi világunk-
ban.  Legalábbis a modellek szerint. 

Nemcsak misztikusnak tűnik mindez, 
sok más felvetéssel együtt,  hanem el-
lentmond a józan észnek is, de a kísérle-
teknek nem. A kvantummechanikai 
meggondolások alapján ugyanis magya-
rázatot lehet adni olyan jelenségekre, 
amelyeket másként nem tudunk leírni. 
Sok részlet egyezik azzal a tudással is, 
amelyet korábban vagy más módon sze-
reztünk meg. 

A kötet szerzői megpróbálják feloldani 
ezeket az ellentmondásokat. A téma 
avatott szakértőiről van szó: Brian Cox a 
University of Manchester részecskefizi-
ka-professzora, az itthon is fogható isme-
retterjesztő tévécsatornák műsoraiban 
láthattuk többször is. Jeff Forshaw pedig 
a University of Manchester elméletifizi-
ka-professzora. „Könyvükben közérthető 
módon mutatják be a kozmoszt felépítő 

atomok és energia bizarr, csodálatos és ámu-
latba ejtő viselkedése mögött rejlő valódi tu-
dományt, továbbá feltárják azt is, hogyan 
történik meg minden, ami megtörténhet” – 
ígéri a „fülszöveg”.  Ahogy a fizikában 
szokás, ők is modelleket alkotnak, és 
azokon keresztül próbálják megmagya-
rázni a – sokak szerint – megmagya-
rázhatatlant. Azok kedvéért, akik ke-
vésbé tudják értékelni vagy követni 
ezeket, nem idézünk belőlük, de a hét-
köznapi vonatkozásokból igen. Min-
denki találkozott már olyan eszközzel, 
amelyben lézer van. Ilyen 
a CD- vagy DVD-leját-
szó, de a traffipaxok egy 
része is, amelyek persze a 
kevésbé szórakoztató eszkö-
zök kategóriájába tartoz-
nak. Működésük, meg-
értésük és alkalmazásuk 
a korábban megismert 
kvantummechanikai 
alapokra épülnek. Ilyen a 
tranzisztor is, amelyre végképp igaz, 
hogy forradalmasította a hétköznapjain-
kat. Nehéz olyan mindennapokban 
használt elektronikus eszközt mondani, 
amiben nincs benne ez a találmány. 

A kvantummechanika kísérletileg 
ellenőrizhető jóslatokat is szolgáltatott. 
A könyv megírásakor, 2011-ben még 
csak találgatták, létezik-e az a Higgs-
bozon, amely az anyag tömegéért fele-
lős, de csak 2012-ben sikerült kimutat-
ni az LHC-ben.  A magyar fordítás-
ban már szerepel ez a hír. 

Ám le kell mondanunk arról, hogy a 
világ egyszerű és könnyen feltárható, 
megérthető. A fülszöveg ígérete az eu-
fémizmusok közé sorolható, a kvan-
tumvilág és a világegyetem megértésé-
hez nagyobb erőfeszítésekre van szük-
ség. A könyv matematikai levezetések 
sorát tartalmazza, melyeken alaposan át 
kell rágnia magát az elszánt és érdeklődő 
olvasónak, ha valóban meg akarja érteni 
mai ismereteink alapjait a világegyetem-
ről – de megéri. Messze nem értünk 
mindent, továbbra is több a kérdés, mint 
a válasz, de azt nyugodtan kijelenthetjük 
– Hamlet után szabadon –, hogy az uni-
verzum, amelyben élünk, sokkal külö-
nösebb annál, mint amit bölcselmünk ál-
modni képes. (A kvantum világegyetem. 
2013. Akkord Kiadó, 276 oldal, 3990 forint)

TRUPKA ZOLTÁN
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– Részt vesz az első teljes körű 
spektroszkópiai égboltfelmérésben. 
Milyen munkát végez ebben?
– Az első posztdoktori munkámat 
2010 nyarán Tenerifén, a Kanári-
szigetek Asztrofizikai Intézetében 
(IAC) kezdtem el, az APOGEE Ég-
boltfelmérő Programban. Közel 
százezer csillag megfigyelése a fel-
adat, melyekről az 1,5 és 1,7 mikron 
közötti infravörös tartományban 
nagy felbontású spektrumokat kel-
lett készíteni. (Színképükből a csilla-
gok szinte minden tulajdonságát 
meg lehet tudni.) A célpontok úgy 
lettek kiválasztva, hogy a Tejútrend-
szer összes alkomponenséből legye-
nek csillagok. Tehát a diszk, a haló, 
a mag környezete, illetve különböző 
csillaghalmazok, nyílt- és gömbhal-
mazok is szerepelnek benne. A prog-
ram 2011 júniusában kezdődött és 2014 
júliusáig tart, de már idén februárban 
megtörtént a százezredik csillag észle-
lése. Az APOGEE célja ezzel a Tejút-
rendszernek és alkomponenseinek 
pontosabb megismerése, fejlődési tör-
ténetének feltárása, és ehhez ponto-
san kell ismerni a csillagok fizikai 
paramétereit. 

Nekem itt főleg technikai jellegű 
munkám volt. A spektrumokból 
meghatároztuk a csillagok effektív 

hőmérsékletét, a felszíni gravitáció 
mértékét, fémtartalmat, a szén, a 
nitrogén és az alfa-elemek gyakori-
ságát. (A szakzsargonban a hidrogé-
nen és héliumon kívül minden ele-
met „fémnek” neveznek.) Ahhoz, 
hogy mindezt el tudjuk végezni, írni 
kellett egy komplex algoritmust, 
ami automatikusan végigmegy az 
összes csillagon, és színképüket ösz-
szehasonlítja elméleti, szintetikus 
spektrumokkal. Ehhez viszont létre 
kellett hoznom egy nagyméretű 
adatbázist, amiben közel 800 ezer, 
különböző paraméterrel rendelkező 
modellcsillag atmoszféráját számol-
tam ki. Erre építve ki tudtuk szá-
molni a csillag szintetikus spektru-
mát, melyet össze lehetett hasonlíta-
ni a megfigyelt spektrummal. Mivel 
a szintetikus színképek fizikai para-
métereit pontosan ismerjük, az ösz-
szehasonlításból meghatározhatjuk a 
csillagok paramétereit. Ezeket az 
eredményeket természetesen kalib-
rálni kellett, aminek nagy részét 
szintén én végeztem. Az ellenőrzött 
és kalibrált eredmények már alkal-
masak tudományos következtetések 
levonására. Az első tudományos 
eredmények publikálása így 2013-
ban kezdődött meg. 

Az ösztöndíjam tavaly szeptember-

– Mikor kezdett el először gömbhal-
mazokkal foglalkozni? 
– Gyerekkorom óta foglalkoztat a 
csillagászat, 13 évesen már megfigye-
léseket végeztem a szüleimtől kapott 
távcsővel, és a gömbhalmazok voltak 
az egyik első észlelési célpontjaim. 
Mindig is érdekelt, hogy miből épül 
fel a Tejútrendszer és miért olyan a 
Világegyetem, amilyen, ezért 1999-
ben jelentkeztem Szegedre, a JATE 
csillagászati szakára. 2004-ben végez-
tem, majd 2005-től 2008-ig a Har-
vard Smithsonian Center for 
Astrophysics (Cambridge, USA) 
predoktori programjában vettem 
részt. A gömbhalmazokban található 
óriáscsillagok tömegvesztésének meg-
határozásán dolgoztam. Az Arizoná-
ban található 6,5 méter átmérőjű 
MMT-távcsőre nyertünk több hét 
távcsőidőt. Az M13, az M15 és az 
M92-es gömbhalmazról készítettünk 
nagy felbontású spektrumokat, a 
H-alfa, illetve a kalcium H- és K-vo-
nalairól. Az emissziós, tehát a kibo-
csátási vonalak elméleti modellezésé-
ből gyakorlatilag össze lehet állítani 
egy csillaglégkör-modellt, amelyből 
megállapítható, hogy egyes részei 
milyen sebességgel mozognak. Ebből 
pedig ki lehet számolni, hogy évente 
mekkora tömeget veszítenek.

I N T E R J Ú  M É S Z Á R O S  S Z A B O L C C S A L
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GÖMBHALMAZOK KINCSEI
Fantasztikus látványt nyújtanak a gömbhalmazok távcsö-

vön keresztül: szikrázó gyémántként ragyognak a bársony-

fekete égbolton. Több tízezer csillagot is tartalmazhatnak 

ezek a csillagtársulások, így valódi kincset rejtenek a tudó-

sok számára: a galaxisok kialakulásának ma még kevéssé 

ismert részleteire adhatnak választ. Mészáros Szabolcs 

jelenleg az USA-ban, az Indiana Egyetemen vizsgálja a 

gömbhalmazok kémiai összetételét. Vele beszélgettünk 

arról,	hogyan	tudunk	következtetni	csillagaik	színképébWl	a	
gömbhalmazok,	sWt	az	egész	Tejútrendszer	történetére.
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az elemeknek a jelenlétét és mennyi-
ségét is a megfelelő színképvonalak 
árulják el, melyeket az APOGEE ál-
tal készített színképekben meg tud-
juk figyelni. 
– Hogy lesz ebből a Tejútrendszer?
– Galaxisunk létrejöttekor, tehát 10-
12 milliárd évvel ezelőtt még sok 
100–150 naptömegű csillag keletke-
zetett, de ezek (csillagászati időská-
lán nézve) pillanatok alatt elégették 
hidrogénjüket, majd a héliumfúzió 
során alfa-elemekben gazdag felhő-
ket hoztak létre. Ezekből alakultak 
ki a következő generációs csillagok, 
amiket ma is látunk a gömbhalma-
zokban. A második generációs csil-
lagok már tartalmazzák az előző ge-
neráció által termelt nehezebb ele-
meket. Az energiatermelő folyama-
tok során keletkező jellegzetes 
elemek, mint a nátrium, oxigen, 
szén, nitrogén, magnézium és 
almunínium elemgyakorisága kü-
lönböző lesz egy első és egy második 
generációs csillag légkörében egy 
gömbhalmazon belül is. 

Az APOGEE nemcsak a gömbhal-
mazokat és a halót észleli, hanem 

a galaxisunk többi részét is. A 
Tejútrendszer történetét úgy 

tudjuk felvázolni, ha meg-
nézzük, hogy a különbö-
ző elemek gyakorisága 
hogyan változik attól 
függően, hogy az 
adott csillag hol van a 
galaxisunkban. Pél-
dául a haló csillagai 
fémszegények, mivel 
ott eredetileg keve-
sebb anyag állt rendel-
kezésre, ezért kevés 

nagy tömegű csillag 
jött létre. A mi Napunk 

a diszkben található, 
mely fémgazdagabb terü-

let, itt több a magasabb 
rendszámú elem. A Földön ta-

lálható összes nehézelemek egy 
része a Világegyetem születése utá-

ni első szupernóva-robbanások ré-
vén jött létre. Más részüket pedig a 
gömbhalmazokban lévő fémszegény 
csillagokhoz hasonló csillagok hoz-
ták létre több milliárd évvel ezelőtt 
az élethez nélkülözhetetlen oxigént 
és szént is.

TRUPKA ZOLTÁN

adott gömbhalmazban lévő csillagok 
milyen evolúciós fázison mentek ke-
resztül. 

– Hogyan lehetett 
ezt kideríteni?
– A csillagok ener-
giatermelésük során 
hidrogénből héliu-
mot gyártanak. En-
nek többféle ciklusa 
van, de mindegyik 
lényege, hogy 4 darab 
hidrogénatommag-
ból lesz egy hélium-
atommag. A CNO-
ciklus az egyik leg-
gyakoribb ilyen folya-
mat, ebben a hidro-
gén szén, nitrogén, 
oxigén segítségével 
alakul át héliummá. 
A fémszegény csilla-
gokban a CNO-
ciklus során az ele-

mek egy része 
felke-

veredik a csillag felszínére és meg-
figyelhetővé válik. Az úgynevezett 
alfa-elemek (például neon, magné-
zium, szilícium, kén) már a hélium 
fúziója során jönnek létre. Ezeknek 

ben ért véget Tenerifén és pályáztam 
a bloomintoni Indiana Egyetemre. 
Itt folytatom a korábbi munkámat és 
elkezdtem egy, az 
APOGEE-hez ha-
sonló, de másik nagy 
felbontású égboltfel-
mérő programon, a 
Gaia-ESO-n dolgoz-
ni. (Erről a programról 
szól a Szabados Lász-
lóval készült beszélge-
tés lapunk 2014/4. 
számában. - A szerk.)
– Az Indiana Egye-
temen milyen kuta-
tásokat végez?
– Az APOGEE ada-
taiból a gömbhalma-
zok csillagainak ké-
miai összetételét ha-
tározom meg. Egé-
szen a 2000-es évek 
elejéig mindenki úgy 
gondolta, hogy a 
gömbhalmazok csil-
lagai egy időben születtek és fém-
tartalmuk ugyanakkora. De az 
utóbbi években kiderült, 
hogy mégsem így van. A 
fotometriai és spektro-
szkópiai vizsgálatok 

is azt mutatják, 
hogy különböző 
populációk vannak 
egy-egy halmazon be-
lül is, tehát a csillagok 
különböző időpontokban 
keletkeztek. Az APOGEE az 
első évben 10 gömbhalmazt ész-
lelt, és ezek közül néhány kémiai ösz-
szetételét korábban nem is vizsgál-
ták. Mostani munkám során éppen 
ezekkel foglalkozom, főképp a szén–
nitrogén és a magnézium–alumíni-
um arányát vizsgálom, mert ezekből 
lehet következtetni arra, hogy az 

Csillagok színképe 6 gömbhalmazból. 

A halmazok fémtartalom szerint 

vannak sorba rendezve, az M15 

a legfémszegényebb. Jól látható, 

ahogy a fémtartalom növekszik, a 

színképvonalak egyre erQsödnek.

Az M13 jel_ 
gömbhalmaz 

a Herkules 

csillagképben 

található, és már 

kis távcsövekkel 

is nagyon szép 

látványt nyújt. A 

Hubble-_rteleszkóp 
felvétele.
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Nap- és holdfogyatkozás, 
bolygóegyüttállás, meteor-
kitörés és természetesen az 

üstökösök szerepelnek a lista élén, 
melyek bekövetkezte vagy érkezése 
nyomán ezrek figyelmét lehet az 
égbolt és ezáltal a csillagászat, a fi-
zika felé fordítani. Az ezen alkal-
makra szervezett távcsöves bemu-
tatók mindig rendkívül népszerű-
ek, és még a legnézettebb televíziós 
csatornák hírműsoraiba is be tu-
dunk kerülni ilyenkor két perc ere-
jéig. Máig élénken él a szervezők 
emlékezetében a 2003-as Mars-kö-
zelség, amikor csak az óbudai 
Polaris Csillagvizsgálóban több ezer 
ember gyűlt össze a közelség éjsza-
káján, forgalmi dugót és egy kisebb 
koccanást is generálva a bemutató-
központ utcájában. A belátható csil-

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

A természettudósok közül a csillagászoknak van a legkönnyebb dolguk, amikor tudományos ismeret-

terjesztésrWl	van	szó.	Számos	felmérés	bizonyítja,	hogy	leginkább	ez	a	tudományág	mozgatja	meg	
egy	átlagember	fantáziáját,	ám	a	tapasztalatok	azt	is	megmutatták,	hogy	a	legtöbb	érdeklWdWt	vala-
milyen	égi	 eseménnyel,	 egy	konkrét	 jelenséggel	 lehet	megfogni,	 nem	pedig	egy	új	Nature-cikkel,	

legyen	az	szakmailag	bármily	fontos	eredmény.

lagászati múlt mindent felülmúló 
eseménye azonban még jóval az in-
ternet elterjedése és a média rob-
banása előtt, 1986-ban volt, ami-
kor talán nem is élt olyan ember a 
civilizált világban, aki ne hallott 
volna a Halley-üstökös aktuális 
visszatéréséről.

Noha a Halley csak 2061 nyarán 
fog visszatérni, tavaly ősszel is egy 
csóvás égi vándor volt soron, hogy 
felhívja a nagyközönség figyelmét 
az égbolt szépségeire. Az ISON-
üstökös végül nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, ám utolsó 
óráit emberek milliói kísérték fi-
gyelemmel az interneten, és amikor 
már a szétesés jeleit mutatta, renge-
tegen szurkoltak neki, hogy túlélje 
a Nap tüzes poklát. Az egy évvel 
korábban, 2012 szeptemberében 

felfedezett kométát rendkívül kicsi 
napközelpontja tette nevezetessé, 
amelyhez hasonlót évszázadonként 
csak néhány alkalommal észlelünk. 
Egy üstökös fényességét két dolog 
határozza meg: a mérete és naptávol-
sága. Utóbbi azért fontos, mert mi-
nél közelebb van csillagunkhoz a 
gázokat és jeget tartalmazó 
üstökösmag, annál több anyag sza-
badul fel belőle, amely aztán fényes 
és hosszú csóvát növeszthet az üstö-
kös mögé. A kis napközelpont-tá-
volságú üstökösök szinte mindig lát-
ványos, szabad szemmel is könnyen 
megfigyelhető égitestek voltak.

A napsugárzás persze halálos ellen-
séggé is válhat, amennyiben az üstö-
kös magja túl kicsi vagy túl porózus. 
Az ISON 2013. november 28-án 1,2 
millió kilométerre haladt el a Nap 
felszínétől, ebben a távolságban fel-
színe közel 2000 fokosra hevült, mi-
közben csillagunk árapályereje is 
rendkívüli erőhatásokat gyakorolt rá. 
Korai és távoli felfedezése miatt 

azonban mindvégig reményked-
tünk, hogy magja elegendően nagy 
a pokoli körülmények túléléséhez.

REKVIEM 
EGY ÜSTÖKÖSÉRT

Kuli Zoltán november 16-ai felvétele a legszebb formájában mutatja az ISON-üstököst, 

amely egy néhány nappal korábbi kitörés miatt ezekben a napokban több fok hosszú 

gázcsóvát növesztett
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Az első hónapok gond nélkül tel-
tek, így 2013 elején a NASA egy 
globális észlelőhálózat létrehozását 
kezdeményezte, amely koordinálja 
az üstökösről készült földi és űrbéli 
megfigyeléseket. Bár ehhez a prog-
ramhoz csak képzett amatőrcsilla-
gászok tudtak érdemben csatlakoz-
ni, mégis jó ötlet arra, hogy köze-
lebb hozzuk az embereket a tudo-
mányhoz. Egy fogyatkozás vagy 
együttállás esetén érdemes valami 
könnyen végrehajtható feladatot 
adni a nagyközönség számára, 
melynek eredményét később egy 
honlapon közzétesszük. A legna-
gyobb mozgósító ereje persze a táv-
csöves bemutatóknak van. Egysze-
rűen megfogjuk a távcsövünket, 
kivisszük a térre, és már lehet is 
kémlelni az égitesteket, hallgatni a 
járdacsillagász magyarázatát. Az 
ilyen rendezvények remek hangu-
latban telnek, persze mindig fel kell 
készülni az Ősrobbanással kapcso-
latos kérdésekből is, illetve sajnos az 
asztrológiával, repülő csészealjakkal 
és a holdraszállás cáfolatával kap-
csolatban is lenni kell a tarsolyunk-
ban néhány frappáns mondatnak.

A sors szeszélye, hogy éppen 2013 
januárjától kezdtek mutatkozni az 
első aggasztó jelek az üstökösnél. 
Fényesedése megtorpant, majd hal-
ványodásba kezdett, holott közele-
dett a Naphoz. Ekkor még azzal vi-
gasztaltuk magunkat, hogy legfel-
jebb nem lesz telehold fényességű a 
napközelség idején, a –5 magnitúdó 
is nagyon szép, ahogy azt 2007 ele-
jén a McNaught-üstökös nappali 
észleléseinél már megtapasztalhat-
tuk. Később aztán ismét beindult a 
fényesedés, melyet újabb megtorpa-
nás, majd ismételt nekilódulás kö-
vetett. Sajnos ez a jelenség is a kis- 
méretű, idővel széteső üstökösök sa-
játja, de még a szakemberek többsé-
ge is a nagy naptávolságban megfi-
gyelt aktivitással nyugtatta magát. 
Az nem lehet, hogy egy kisméretű 
üstökösmag már a Szaturnusz tá-
volságában is észlelhető legyen... 

Pedig pontosan ez volt a helyzet. A 
Nap felé közeledő üstökös október 
1-jén 10,8 millió kilométerre meg-
közelítette a Marsot, remek észlelési 
alkalmat kínálva az ott dolgozó 
szondáinknak. A vörös bolygó körü-
li pályáról készített felvételek elem-
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zése világosan mutatta, hogy az 
ISON magja nem nagyobb 1 kilo-
méternél, ám sajnos az elemzésekkel 
csak a napközelség után készültek el, 
amikor már egyértelmű volt: az üs-
tökös nem élte túl napközelségét. Pe-
dig sokáig hitegetett bennünket, 
még azután is erőre kapott néhány 
órára, hogy a napközelség óráiban 
teljesen szétoszlani látszott. Szinte 
hallani lehetett a globális örömujjon-
gást az interneten keresztül, amikor 
a napkutató szondák koronagráfjain 
ismét feltűnt az üstökös, ám ez már 
csak egy porfelhő volt, amely belső 
utánpótlás hiányában néhány nap 
alatt teljesen szétoszlott.

A napkutató szondák által a nap-
közelség során készült felvételeik 
alapján az is kiderült, hogy nem-
csak a Szaturnusz, hanem már az 
Uránusz távolságában is bocsátott 
ki anyagot az üstökös, amit köze-
ledő kométáknál még sosem sike-
rült kimutatni. Ezt minden bi-
zonnyal más üstökösök is megte-
szik, de megfigyeléséhez az kel-
lett, hogy az ISON ennyire 

megközelítse a Napot, és porösvé-
nye szokatlan mértékben kifénye-
sedjen. Az ISON a Naprendszer 
keletkezése óta most először láto-
gatott a Nap közelébe, ezért mag-
ja illékony anyagokban még nagyon 
gazdag volt, így nagy távolságban is 
jelentős aktivitást mutatott, ami 
megtévesztette a szakembereket. Kis 
mérete miatt ugyanis nem tudta tar-
tani aktivitását, néhány kitöréstől el-
tekintve folyamatosan halványodott, 
majd a Nap közelében végleg szét-
oszlott. 

Szakmai szempontból tehát 
rendkívül hasznos volt az üstökös, 
miközben a műkedvelők és érdek-
lődök számára komoly csalódást 
jelentett a fél eget átszelő vagy 
legalább a Nagygöncöl méretét el-
érő csóva elmaradása. Talán majd 
legközelebb, ám amíg a követke-
ző fényes üstököst várjuk, ne fe-
ledjük: 2015. szeptember 28-án 
hajnalban négy év után ismét tel-
jes holdfogyatkozás lesz látható 
hazánkból.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN

Az ISON utolsó napjait mutató montázs, amely a SOHO-napkutatószonda november 28-a 

és 30-a közötti felvételeibQl készült. A napközelség elQtt még egy szép, hosszú csóvás 
üstökös látszik a képen, késQbb már csak a felbomlás után maradt porfelhQ lassú oszlását és 

halványodását láthatjuk, ahogy északi irányban elhagyja a Nap környezetét.
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Rendkívül gyorsan és auto-
matikusan értünk meg, dol-
gozunk fel szavakat, mon-

datokat, és gyermekeink is automa-
tikusan, erőfeszítések nélkül képe-
sek elsajátítani anyanyelvüket. Mivel 
egy minden ízében gyors és automa-

tikus funkcióról 
van szó, felmerül a 
kérdés, hogy a 
nyelvet kiszolgá-
ló mechanizmu-

sok mennyire specifikusak a nyelvi 
működésre. Egy olyan célszerszám 
felelős-e a nyelvi működésért, 
amely kizárólag az adott funkcióra 
specializálódott azért, hogy a lehető 
legjobban elérje a célját, avagy 
olyan általános eszközök állnak 
rendelkezésre, amelyek sok külön-
böző célnak megfelelnek, köztük a 
nyelvi működés kiszolgálásának is.
A nyelvelsajátítás vizsgálatának 

A	NYELVELSAJÁTÍTÁST	SEGÍTV	MECHANIZMUSOK	ÁLTALÁNOSSÁGA

CSECSEMVK,	
NYELVTAN,	STATISZTIKA
Az emberek és állatok közötti 

alapvetW	 különbségek	 közül	
kiemelkedWnek	szoktuk	tekinte-

ni	 a	 nyelvet.	 Az	 emberi	 nyelv	
szerkezetében,	megjelenésében	
rengeteg	 újdonsággal	 szolgál.	
Ilyen	újdonság	például	az	aktuá-

lis	 környezettWl	 való	 független-

sége,	vagy	akár	az	a	tény,	hogy	
mondatainkat	 a	 végtelenségig	
fezhetnénk.	 A	 nyelvi	 meködé-

sünk	 azonban	 nemcsak	 azért	
kiemelkedW,	 mert	 az	 állatvilág-

ban	 ilyet	 nem	 találunk,	 hanem	
azért	is,	mert	nagyon	gyors,	s	ez	
utóbbi	 mind	 a	 feldolgozásra,	
mind	 az	 elsajátításra	 érvényes.	

egyik legnépszerűbb módszere a ki-
talált, mesterséges nyelvtanok elsajá-
títását vizsgálja. Érdekes módon a 
módszert Arthur S. Reber nem a 
nyelv vizsgálatára alkotta meg, ha-
nem egy általánosabb jelenség, a 
nem tudatos tanulás mérésére. A fel-
adatban egy nem túl bonyolult, úgy-
nevezett véges állapotú 
nyelvtan szabályai alap-
ján különböző soroza-
tokat alkotnak. Ezeket 
a sorozatokat néhány 
percen keresztül bemu-
tatják a kísérlet résztve-
vőinek. A sorozatok az 
eredeti kísérletben be-
tűsorok voltak, ame-
lyeknek a sorrendjét 
szabja meg a szabály-
rendszer. A tanítási fá-
zis után, a tesztfázisban 
a résztvevők sorozatpá-

rokat látnak. A párok egyik sorozata 
a szabályrendszernek megfelelő 
(grammatikus), míg a másik nem az 
(agrammatikus). A kísérleti szemé-
lyek általában a véletlen szintje fölött 
teljesítenek, vagyis jó eséllyel vá-
lasztják a mondatpárokból a szabá-
lyos sorozatokat. Ugyanakkor álta-

A Reber-féle Mesterséges Nyelvtan.  

Az állapotok között a nyilak mentén lehet lépkedni.
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ideig legyenek képesek egy szövegre 
figyelni, hogy abba beleférjen az 
összes szabály. Ezért érdemes a sza-
bályrendszert is egyszerűsíteni. A 
korábban alkalmazott döntési folya-
mat szintén nem megfelelő: csecse-
mőktől nem tudjuk megkérdezni, 
hogy egyik vagy másik mondat ha-
sonlított-e a korábban mutatott 
nyelvre. Már az is csodaszámba 
menne, ha meg tudnának jegyezni 
két sorozatot, nem hogy azokat egy-
mással, illetve a korábbi ingerekből 
kivont szabályokkal összevetni.

CV-szótagok
Az új vizsgálatok első lépése a mód-
szer egyszerűbbé tétele volt. Egy-
részt, ha a csecsemők a nyelvelsajá-
títás korai szakaszaiban előnyben 
részesítik az egy mássalhangzóból 
és egy magánhangzóból álló szóta-
gokat (CV-szótagok), akkor érde-
mes ezeket használni. Így maga a 
Mesterséges Nyelvtan feladata is 
nyelvszerűbbé válik: olyan, mintha 
rövid szavakból álló mondatokat, 
netán rövid szótagokból álló szava-
kat kellene elsajátítani. A nyelvtan 
egyszerűsítése is ez utóbbi felé haj-
lik: a korábbi komplex véges álla-
potú nyelvtanból csak annak esz-
szenciája marad meg: a sorrendi in-
formáció kódolása. Vagyis hogy 
egyes szótagok után nagyobb való-
színűséggel következnek bizonyos 
másik szótagok, míg vannak olyan 
szótagok, amelyek után lényegében 
bármi jöhet. Hogy mindezt a ma-
gyar nyelvre vetítsük: a „ves” és a 
„ba” szótagok viszonylag ritkán 
állnak közvetlenül egymás után, 
míg a „ked” és a „ves” szótagok 
gyakrabban. Az előző kettős nem 
alkot önálló szót, míg az utóbbi pár 
igen. Arra, hogy a szótagpár elemei 
milyen gyakran fordulnak együtt 
elő, az átmenet-valószínűség fogal-
mát használjuk. Egy adott szó két 
szomszédos szótaga között nagy 
lesz az átmenet-valószínűség, míg 

egy szóhatáron, például a „kedves 
baba” szavak határán az át me net -
va ló szí nűség kicsi marad.

Az új módszer lényege az, hogy a 
csecsemők CV-szótagok sorozatát 
hallják, bizonyos CV-szótagok kö-
zött az átmenet-valószínűség 1, tehát 
az adott szótagot minden esetben 
egy másik szótag követ, míg a többi 
esetben az átmenet-valószínűség 
0,33, tehát egy bizonyos szótagot 
három másik szótag követhet. Ezt 
értelmezhetjük úgy is, hogy vannak 
CV-szótagokból álló szavaink, és 
minden szó után három másik szó 
következhet. Ez a statisztikai infor-
máció az egyetlen fellelhető struktú-
ra a feladatban, ugyanis szótagok 
között nincs szünet, és a hallott szö-
veg is monoton, tehát a hangsúly-
információ sem segíthet. Ezzel tehát 
megalkották a tanulási fázist, amely 
során a csecsemők egy monoton szöve-
get hallgatnak, amelyben CV-szótagok 
váltakoznak, és az egyes szótagpárok 
közötti át me net va ló szí nű ség rögzített.

Az ingerkészlet módosítása és a ta-
nulási fázis létrehozása után a teszt-
fázist is meg kell alkotni. A csecse-
mők továbbra is kétféle sorozatot 
hallanak, és azt várjuk, hogy vala-
milyen módon jelezzék, hogy a két 
típust megkülönböztetik egymástól. 
Mivel a módszer központi kérdése, 
hogy az átmenet-valószínűségeket 
elsajátítják-e a csecsemők, így a 
két sorozattípus csak az át me net- 
va lószínűségekben különbözik. Há-
rom szótagos egységekről lévén szó,  
a  kérdés az, hogy mindkét át me net-
va ló színűség értéke 1, vagy az egyik 
átmenet alacsonyabb. Ha természe-
tes nyelvre szeretnénk lefordítani, 
akkor az egyik típusba tényleges sza-
vak, a másik típusba pedig szóhatá-
ron lévő szótaghármasok tartoznak.

Fejforgatás
Már csak a döntési módszert kellett 
valahogyan egyszerűsíteni. Erre egy 
korábbról ismert fejforgatási preferen-

lában nem képesek megmondani, 
hogy mire alapozzák a döntésüket. 
Legtöbbször tippelésre vagy megér-
zésre hivatkoznak, illetve előfordul 
az is, hogy azt mondják, emlékeztek 
a már korábban látott sorozatra. Ez 
azonban nem lehetséges, mert a ta-
nítási és a tesztfázis sorozatai között 
nincs átfedés.

Szabályszereségek	kiszerése
A Mesterséges Nyelvtan módszere te-
hát azt mutatja meg, hogy egy rövid 
bemutatás során a kísérleti szemé-
lyek képesek kiszűrni a környezeti 
ingerekből a szabályszerűségeket, és 
azokat összevetni az újonnan hallott 
sorozatokkal. Mindezt úgy, hogy a 
résztvevő nincs tudatában sem a 
háttérben meghúzódó nyelvtani sza-
bályrendszernek, sem pedig annak, 
hogy mire alapozza a döntését. Mi-
vel ez a jelenségek szintjén eléggé 
hasonló lehet a természetes nyelvta-
nok elsajátításához, felmerül az 
igény, hogy a módszert csecsemők 
vizsgálatára is alkalmazzák. Ez azért 
lenne jó, mert a gyermek természe-
tes nyelvi környezetét nehéz lenne 
vizsgálni, hiszen óriási eltérések le-
hetnek: egyes csecsemők egy nyel-
vet hallanak, mások többet halla-
nak; egyes csecsemőkhöz folyama-
tosan beszélnek a szüleik, másokhoz 
csak ritkábban. Egy amúgy nem lé-
tező szabályrendszer esetében ez a 
veszély nem fenyeget: a csecsemők 
csak azzal az ingeranyaggal talál-
koznak, amelyet a kísérletben szá-
mukra összeállítottak.

A hagyományos Mesterséges 
Nyelvtan módszere változtatások 
nélkül nehéz lenne a gyerekek szá-
mára. Egyrészt az ingeranyag miatt, 
másrészt a nyelvtan komplexitása 
miatt, harmadrészt a döntési folya-
mat miatt. Az ingeranyag azért ne-
hézkes, mivel az eredeti Mesterséges 
Nyelvtan vetített betűket tartalmaz, 
amelyek nyilván csecsemőknél nem 
használhatók: számukra az egyes 
betűk nem jelentenek semmit. A 
másik probléma, hogy a betűsoroza-
tok csak nagyon absztrakt módon 
emlékeztetnek a természetes nyelv-
re. A nyelvelsajátítás vizsgálatához 
egy jobb, természetesebb ingerkész-
letre van szükség. A nyelvtan komp-
lexitása is problémás. A gyerekektől 
nem várhatjuk el, hogy olyan hosszú 

Átmenet-valószín_ségek a Saffran-féle csecsemQvizsgálatokban.  
Bizonyos szótagpárok mindig egymást követik, így itt az átmenetvalószín_ség 1, bizonyos 

szótagoknak viszont három folytatása is lehet, ilyenkor az átmenetvalószín_ség 0,33.
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Ebből arra lehet következtetni, hogy 
az a statisztikai tanulási mechaniz-
mus, amely segíti a nyelvi szabálysze-
rűségek kiemelését, megjelenik nem 
nyelvi ingerek esetén is. Ez tehát arra 
utal, hogy a nyelvelsajátítást segítő 
folyamatok nem feltétlen specifiku-
sak a nyelvi ingerekre. Lehetséges 
azonban, hogy a hallásalapú vagy 
időbeli követési információ az, ami a 
tanulás alapját képezi. Ha ez így van, 
továbbra sem feltétlenül beszélhetünk 
általános tanulási mechanizmusról.

Rögzített	elem	és	zaj
A kérdés így az, hogy nem időbeli 
követési mintázatok esetén megje-
lenik-e hasonló statisztikai alapú ta-
nulás. Fiser József és Richard Aslin 
kísérletükben azt vizsgálták, hogy 
tárgyak egymáshoz viszonyított té-
ri pozícióját el tudják-e sajátítani a 
csecsemők. Kísérletükben a babák 
mindig három jelentéstelen geo-
metriai alakzatot láttak. A három 
elemből kettőnek az egymáshoz vi-
szonyított pozíciója rögzített volt, a 
harmadiké pedig véletlenszerű. Így 
tehát volt egy rögzített elempár, és 
a harmadik elem volt a zaj. A kér-
dés az, hogy rövid bemutatási idő 

cia módszere volt a kutatók segítsé-
gére. Ebben a módszerben a gyerek 
az anyja ölében ül, az anya fülén egy 
fülhallgató van, hogy ne hallhassa az 
ingereket, így ne is befolyásolhassa 
gyerekét. A különböző típusú soro-
zatok véletlenszerű elrendezésben 
jönnek egymás után az egyik vagy a 
másik oldalfalon található hangfal-
ból. A kérdés az, hogy melyik típus 
köti le jobban a gyerek figyelmét, 
melyik típus vált ki hosszabb odafi-
gyelést, hosszabb odafordulást a 
gyerekből. Igazából lényegtelen, 
hogy az új típust (szóhatár) vagy a 
régi típust (szavak) részesítik előny-
ben, a lényeg a szisztematikus vá-
lasztás.

 A módszer megalkotóinak, 
Jenny Saffrannak és munkatársai-
nak a kísérletei azt mutatják, 
hogy ez a módszer ilyen formában 
alkalmas a csecsemők mesterséges 
nyelvtan-elsajátításának vizsgála-
tára. Az eredmények szerint már 
8 hónapos csecsemők képesek 
megkülönböztetni az általuk csak 
a feladatból ismert három szóta-
gos szavakat a szóhatáron talál-
ható szótaghármasoktól. A tanu-
lás alapjául pedig kizárólag az 
átmenetvalószínűségek szolgál-
hattak, mivel más struktúra nem 
volt a feladatban. Ez tehát amel-
lett érv, hogy a gyerekek már igen 
korán képesek kiszűrni az általuk 
hallott ingeranyagból a statiszti-
kai jellemzőket, és az ilyen statisz-
tikai információ alapján tudják 
csoportosítani az újabb ingereket.

Ezzel tehát Jenny Saffran és mun-
katársai megmutatták, hogy a sta-
tisztikai információ segítheti a 
nyelvelsajátítást. A kérdés a további-
akban az, hogy ez mennyire tekint-
hető specifikus nyelvi jelenségnek. 
Arra alakult-e ki ez a képességünk, 
hogy a nyelv elsajátítását segítse? Er-
re választ akkor kaphatunk, ha meg-
mutatjuk, hogy ugyanez a képesség 
akkor is megjelenik, amikor nem 
nyelvi ingerek alkotják a sorozato-
kat. Ennek vizsgálatára a legalkal-
masabbnak a szintetikus hangokat 
találták. Az eredmény megint a ko-
rábbihoz hasonló: 8 hónapos csecse-
mők képesek megkülönböztetni a 
szintetikus hangokból álló három-
elemű egységeket az egységhatáron 
található hanghármasoktól.

után a csecsemők képesek-e meg-
különböztetni egymástól a rögzített 
elempárokat az olyan pároktól, ahol 
az egyik tag rögzített, a másik pe-
dig zaj. Az eredmények azt mutat-
ták, hogy a két típusra adott nézési 
idők eltértek egymástól. Ez tehát 
azt jelenti, hogy a korábbihoz ha-
sonló statisztikai tanulási formának 
nemcsak hallásalapú vagy idői soro-
zatok elsajátításában van szerepe, 
hanem téri viszonyok elsajátításá-
ban is.

A csecsemőkön végzett Mestersé-
ges Nyelvtan-elsajátítási vizsgála-
tok összességében azt mutatják, 
hogy ez a korosztály nagyon korán 
képes a statisztikai információ ki-
szűrésére. A csecsemőknek ez a ké-
pessége segítségükre lehet a nyelv-
elsajátítás során, viszont nem speci-
fikus a nyelvre: ugyanúgy működik 
nem nyelvi, de hallási ingerkészle-
tek esetében, illetve a vizuális tar-
tományban, a téri szerkezetek elsa-
játításakor is. Ezek az eredmények 
arra mutatnak, hogy a nyelvelsajátí-
tást segítő mechanizmusokat in-
kább általános tanulási formáknak 
kell elképzelnünk.

KEMÉNY FERENC

A fejforgatási preferencia módszere. A 
csecsemQ az édesanyja ölében ül.  

Minden tesztelem elején felvillan középen egy 

lámpa. Ekkor a baba elQre néz.  
Ezután az egyik hangszóróból megszólal 

a tesztelem. Ezzel egy idQben a hangszóró 
mellett egy fény is felvillan. A kérdés,  

hogy mennyi ideig fordul a hangforrás 

irányába a baba.

Fiser és Aslin vizsgálatának összefoglalása. 

A különbözQ bet_k  
különbözQ jelentéstelen alakzatokat  

jeleznek. A tanítási fázisban a bekeretezett 

elemet elrendezése fix, a harmadik elem  

helye véletlenszer_en változik.  
A tesztfázisban korábban látott fix és  

nem fix elrendezés_ párokat látnak újra  
a csecsemQk.

Tanítási fázis Tesztfázis
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Irodalom a köz javára

A nagy XIX. századi tudósok, gondol-
kodók közül Herman Ottó, Brassai Sá-
muel, Ponori Thewrewk Emil világo-
san érvelő, gyakran máig helyesnek 
mutatkozó álláspontot képviselő sze-
mélyeknek mutatkoznak. Ám ahogy 
megyünk vissza az időben, egyre több 
ellentmondásos egyéniséggel, zavarba 
ejtő nézettel találkozhatunk. A XIX. 
század második felében Teleki Sándor 
hívta fel a figyelmet bizonyos embertí-
pusok korszerűtlenné válására. (Teleki 

nemcsak Petőfi-
vel, Kossuthtal és 
Bemmel állt kap-
csolatban, de Vic-
tor Hugónak és 
Garibaldinak is 
barátja volt.)

Gróf Dessewffy 
József (1771–1843) 
a földbirtokosok-
nak még el nem 
dzsentrisedő, ér-
zelemmel telített, 
teljes életet élő tí-

pusát képviselte: katonatiszt, hivatal-
nok, politikus és tudós volt, Széchenyi 
Istvánnal, Horváth Jánossal és Bajza Jó-
zseffel vitázott, Kazinczy Ferenccel ba-
rátkozott, az MTA alapító tagja volt. 
Küzdött a magyar nyelv hivatalos ér-
vényre juttatásáért, a szólás- és vallás-
szabadságért. Széchenyinek azonban 
konzervatív ellenfele volt, Horváth Já-
nossal pedig maradiságban igyekezték 
egymást felülmúlni.

A Dessewffy életművét bemutató 
Vaderna Gábor az ELTE oktatója, iro-
dalomtörténetünk nagy ígérete, aki e 
kimagasló egyéniség ellentmondásait 
az érzékeny embertípus XIX. századi 
hanyatlásával és bukásával magyaráz-
za. Monográfiája az életmű bemuta-
tásával azt a társadalomtörténeti fo-
lyamatot is feleleveníti, ahogy a XIX. 
század főúri, majd polgári nyilvános-
ságának intézményei, gyakorlatai 
formálódtak. Dessewffy kora nagy 
vitázója volt: részt vett a Kisfaludy 
Sándorról, Csokonai Vitéz Mihály-
ról, a sajtószabadságról és a Hitelről 
való nevezetes polémiákban, s a 
Conversations-lexikoni pörben is. 
Alapos filozófiai felkészültséggel 
igyekezte kora minden fontosabb 

eseményét, pályatársai műveit kom-
mentálni.

Üde intermezzo Dessewffy tulaj-
don költészetének értékelése, melyet 
Vaderna Gábor a Szegény Jóska, mit 
vétettél? fejezetcím alatt végez el. 
Dessewffy ügyes, a barokk hagyo-
mányokhoz kapcsolható alkalmi ver-
seket szerzett ugyan, de minden igye-
kezete ellenére önálló verseskötetét 
nem tudta megjelentetni. E sikertelen-
ség azonban az utókornak imponáló 
lehet: a költő egyébiránt a magyar kul-
túra, irodalom bőkezű mecénása volt. 
(Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi 
használata gróf Dessewffy József életmű-
vében. 2013. Ráció Kiadó, 455 oldal, 3125 
forint)

KICSI SÁNDOR ANDRÁS

Matematikusok                      
matematikusokról 

Nagy örömmel vettem kezembe ezt a 
könyvet. Szerkesztője, Róka Sándor álta-
lam igen tisztelt matematikatanár, sok 
év óta ismerem, hallgattam előadásait, és 
sok-sok feladatát oldottuk meg tanítvá-
nyaimmal. Tudtam, hogy érdekes gyűj-
teményt fogok elolvasni. A 
tartalomjegyzékben ismét 
ismerős nevekre leltem – 
ez még jobban felcsigázta 
érdeklődésemet. A szerzők 
közül többeket az egyete-
men hallgattam, a cí-
mekben – és az írásokban 
– olyan nagy  matemati-
kusok neveit láttam, 
akikről elnevezett tétele-
ket tanultam. 

Az „aha-élmény” azon-
nal közelebb hozza az 
emberhez a dolgokat. Aki 
pedig először találkozik ezekkel a ne-
vekkel, a matematika iránti érdeklődé-
se miatt veheti kezébe a kötetet, és 
minden bizonnyal tanulságos és meg-
erősítő élményben lehet része.

Erdős Pál szerzőként és „témaként” 
is szerepel. Őt választottam először, 
hiszen írásában a csodagyerekekről 
beszél, sőt ő maga is csodagyerek 
volt, s tanárként mindenkit foglakoz-
tat a kérdés: milyen szerepe van a ta-
nításnak a gyerekek sikeressé válásá-
ban. Nem egészen egy évvel a halála 
előtt előadást tartott az ELTE Gólya-

várban. Az előadás felvételéről leírt 
beszéd – tán épp emiatt –, személyes 
hatású, az olvasó úgy érezheti, hogy 
neki meséli történeteit Erdős Pál. 
Üdítő ez a természetes, ugyanakkor 
választékos stílus – ami egyébként az 
összes írást jellemzi –, és olyannyira 
különbözik a mostanság preferált 
szenzációhajhász megfogalmazások-
tól! A személyes kis történetek a ma-
tematikusaink életéből nem lépik át 
azt a határt, amit a bulvársajtó ma-
napság olyan általánossá tett. Erdős 
Pálról ír Simonovits Miklós és T. Sós 
Vera is. Erdős elbeszéléseiből és ez 
utóbbi írásból nagyszerű kép alakul-
hat ki az olvasóban a matematika jó 
néhány magyar (és külföldi) kiválósá-
gáról, valamint arról a gondolkodás-
módról, ami jellemzi Erdős Pált is. 

Természetesen van olyan cikk is, 
amelynek a matematikai részét nehéz, 
esetleg nem is lehet a matematikailag 
nem eléggé képzett olvasónak követ-
nie, de ez nem von le semmit az írások 
kultúrtörténeti értékéből, és a mon-
dandójuk mindenkinek szólhatnak.

Ismertetőm terjedelme nem teszi le-
hetővé, hogy minden érdekességről 

említést tegyek. A teljes-
ség igénye nélkül az ol-
vasók figyelmébe aján-
lom Reuben Hersh és Vera 
John-Steiner  írásait, ame-
lyek nemcsak interjúkat, 
hanem kis tanulmányo-
kat is tartalmaznak pél-
dául a két Bolyairól vagy 
a magyarországi mate-
matikaversenyek törté-
netéről, valamint Varga 
Antal Neumann Jánosról 
szóló tanulmányát, mely-
ben olyan élettörténet és 

pálya képe rajzolódik ki, amely nem-
csak matematikusok számára lehet ta-
nulságos. 

Ajánlásomat azzal fejezem be, hogy 
minden, a kötetben szereplő írás abban 
a hitemben erősített meg, hogy a tehet-
ség isteni adománya mellett szorga-
lomra, szerencsére és jó tanárokra is 
szükség van a kibontakozáshoz, az 
eredmények eléréséhez – és ez szülő-
ként is megszívlelendő gondolat! (Ma-
gyar matematikus portrék. Typotex Kiadó, 
236 oldal, 3000 forint) 

FABÓ KATALIN
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Beszélgetés Uzonyi Ákossal és Ri-
móczi Annával a matematikaver-
senyről:

– Hogyan kezdődött a matek iránti ér-
deklődésed?
– Uzonyi Ákos: Már elsőben megmutat-
kozott, hogy van érzékem a matemati-
kához. Az első versenyeredményem 
harmadikban volt, amikor országos első 
helyezést értem el a Zrínyi Ilona Mate-
matikaversenyen. Tulajdonképpen ek-
kor döntöttem el, hogy fogok járni ma-
tematikaversenyekre.
– Az osztályban hogyan kezdődött a fel-
készülés?
– Rimóczi Anna: Ötödiktől kezdve 
igyekeztem versenyfeladatokat adni a 
diákoknak, és nézni, hogy miként nyílik 
az agyuk, hogy ki az, aki észreveszi a 
problémát és jól megoldja. Az osztály je-
lentős része nagyon élvezte ezeket a típu-
sú feladatokat. Az órákon eszközöket is 
használtam, bevittem például testeket, 
különböző tárgyakat, hogy segítsem a 
térlátás fejlődését, és hogy többféle ta-
pasztalatuk legyen.
– Hogyan mutatkozott meg Ákos tehet-
sége a gimnáziumban?
– R.A.: Volt egy érdekes feladat, amit 
feladtam nekik ötödikben. Minden 
ügyes diák majd’ kiesett a padból, úgy 
jelentkezett, de volt egy nagyszemű kis-
fiú, aki szépen csendben ült. Amikor 
mindenkinek elfogyott a mondandója, 
akkor félig feltette a kezét. Felszólítot-
tam. A kisfiú pedig gyönyörű, szabatos 
válaszban megfogalmazta a probléma 
lényegét és a megoldását. Ő volt Ákos. 
De az egész osztályról kiderült már ötö-
dikben hogy különlegesen ügyesek.
– U.Á.: Amikor a Bolyai csapatverse-
nyen indultunk, az első közös verse-
nyünkön, akkor én is rögtön észrevet-
tem, hogy nagyon erősek a csapattársa-
im. Szerencsére egy olyan osztályba ke-
rültem, ahol sok a jó matekos.

A	KALMÁR	LÁSZLÓ	MATEMATIKA	VERSENY	GYVZTESEINEK	BEMUTATÁSA

A	hetedik	osztályosok	közül	Uzonyi	Ákos	lett	az	elsW	helyezett	a	Kalmár	László	Matematika	Versenyen.	
A	Budai	Ciszterci	Szent	Imre	Gimnázium	tanulója,	ahol	nyolcosztályos	gimnáziumi	képzésben	vesz	
részt.	Ákos	már	ötödikesként	is	nagyon	szabatosan	tudta	megfogalmazni	a	feladatok	megoldását.	
TanárnWje,	Rimóczi	Anna	a	többi	tanítványának	is	mindig	azt	mondja,	hogy	nem	elég	a	hegyre	feljutni,	

és	azt	üzenni,	itt	vagyok,	hanem	az	odavezetW	utat,	tájat	is	meg	kell	tudni	mutatni.

– Egymást is motiváljátok?
– U.Á.: Persze. A tanárnő szokott felké-
szítő órákat tartani, ott is előfordul, hogy 
egymást segítjük, egymásnak magya-
rázzuk el a feladatokat.
– Mennyire vagy jó a magyarázásban? 
Az egészen más, mint megoldani egy 
feladatot.
– U.Á.: Szerencsére jól megy, ezt az is 
mutatja, hogy a kidolgozós versenyeken 
sokkal jobb eredményeket érek el. Lé-
nyegében ott is arról van szó, hogy el kell 
magyarázni a feladatot. Az osztálytársa-
im inkább a teszteket szeretik, a 
kidolgozósokon kevesebben indulunk. 
Nekem mostanában a tesztes már nem 
megy olyan jól, talán nem vagyok elég 
gyors, a kidolgozóson van időm átgon-
dolni a feladatokat. Sokszor inkább álta-
lánosabb megoldást keresek a tesztes fel-
adatoknál is, és nem veszem észre, hogy 
van egy trükkös, egyszerű megoldás.
– Hogyan lehet segíteni a többieknek, 
hogy jobban menjen a megoldás leírása?
– R.A.: A készülésnél azt szoktam nekik 
mondani, hogy a hegyre nem elég feljut-
ni és azt írni, hogy itt vagyunk, hanem 

NEM ELÉG FELJUTNI A HEGYRE

az egész utat be kell mutatni. Hogy mer-
re mentünk, mit láttunk, mi ment végbe 
a gondolatainkban, merre tudunk még 
elágazni, teljesen körbejártuk-e az egész 
problémát, minden szálat elvarrtunk-e. 
Próbálok kérdéseket feltenni nekik, 
hogy ennek segítségével logikus okfejté-
seket tudjanak megfogalmazni.
– A csapatversenyen hogyan tudtok 
együtt dolgozni?
– U.Á.: Általában kiosztjuk egymás kö-
zött a feladatokat. Sorszám szerint előre 
megbeszéljük, hogy ne menjen el ezzel 
sok idő. Mindig én kapom az utolsó hár-
mat, mert azok a legnehezebbek általá-
ban. Összesen hatvan perc van, így saj-
nos nincs idő az összeset átbeszélni, csak 
a problémásokon szoktunk közösen is 
gondolkodni.
– Ha téma szerint osztanátok ki, akkor 
melyik kerülne hozzád?
– U.Á.: Talán a számelmélet, mert azt a 
többiek nem nagyon szeretik. Ők in-
kább a logikai, geometriai feladatokat 
kedvelik, mert azok kicsit kézelfogha-
tóbbak.
– Tapasztalata szerint a versenyfelada-
tok mennyire illeszkednek a tananyag-
hoz?
– R.A.: Már előfordult olyan verseny, 
ahol nem egyeztették a különböző tan-
könyvek tananyagait, így olyan témakör 
került be, melyet mi csak év végén vet-
tünk volna. Minden valószínűség sze-
rint Ákos azért lett második, mert az 
egyik feladatot emiatt nem tudta meg-
oldani. Ebből okulva igyekszem az adott 
év témaköreit vázolni év elején, hogy ne 
kerüljenek hátrányba.
– Mennyire befogadható hetedikesként 
ez a sűrítés?
– R.A.: Néhányuk nagyon gyorsan be 
tudja építeni ezeket az új információkat. 
Például Ákos, ha valamit hall, azt azon-
nal szintetizálja, nagyon sokféleképpen 
összekapcsolódik a fejében az új ismeret. 

Uzonyi Ákos
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ötlet végiggondolása, eltérő területek fe-
lől érkező impulzusok összekapcsolása is 
segíthet. 
– Tanórákon mennyire megoldható a 
differenciálás?
– R.A.: Harminchatfős osztályt tanítok, 
hihetetlenül nehéz, szinte lehetetlen min-
denki a szintjének megfelelő feladatot 
adni. Ötödik-hatodikban még egysze-
rűbb volt, mert akkor kifejezetten fe-
gyelmezett volt az osztály. Most hetedik-
nyolcadikban már serdülnek. Van, ami-
kor nagyon koncentrálok a tehetséggon-
dozásra, de közben tudom, hogy a 
lemaradókra is kell figyelni, felzárkóz-
tatni. Sajnos a közöttük lévő különbség 
egyre inkább nő. Engem pedig feszít, 
hogy hogy tudnám a lemaradókat még 
jobban fejleszteni, miközben a verseny-
felkészítés is sok időt elvisz. Ráadásul 
csak heti három órájuk van, ami remé-
lem, jövőre kicsit több lehet. Illetve pén-
tekenként tartunk szakkört, ezen min-
dig a soron következő versenyre próbá-
lunk koncentrálni.
– Ezenkívül hogyan készültök?
– U.Á.: Előfizettem a Középiskolai Ma-
tematikai Lapokra (KöMaL), azzal is so-
kat foglalkozom. A C jelűekből oldok 
meg leginkább feladatokat, de a B-ből is 
gondolkodom azon, amin tudok. Illetve 
az informatikafeladatokat is nagyon sze-
retem, azokat is gyakran beküldöm.
– Szoktál külön könyvekből is készülni?
– U.Á.: A tanárnőtől kaptam kölcsönbe 
feladatgyűjteményeket, például egy geo-
metriait. Azt szoktam oldogatni, mert tu-
dom, hogy abban sokat kell fejlődnöm.
– Mi okoz benne nehézséget?
– U.Á.: Alapvetően teljesen más, mint a 
többi. Nagyon sokat meg kell oldanom 
ahhoz, hogy meglássam: egy új feladat-
ban mire van szükség. A bonyolultabb 
feladatokhoz leginkább ötlet kell, mely-
nek ki kell pattannia a fejünkből – ehhez 
viszont ismerni kell nagyon sok ilyen öt-
letet.
– A későbbiekben is szeretnél matemati-
kával foglalkozni? Esetleg a matemati-
kusság érdekelne?
– U.Á.: Őszintén szólva az túl elméleti 
nekem. Inkább szeretnék valami olyat, 
aminek kézzelfoghatóbb haszna van. In-
formatikából nagyon szeretem a progra-
mozást, talán ezt is fogom továbbvinni. 
Szeretnék esetleg programozó lenni, hi-
szen úgy segíthetek az embereknek. 
Szórakoztató játékokat írhatok vagy a 
munkájukat könnyíthetem meg.

MÉCS ANNA

Ha egyszer hallja, akkor legközelebb 
már alkalmazza is. Volt, hogy tizenket-
tedikből egy emelt szintű példát hoztam 
be nekik az órára, melyről azt gondol-
tam, hogy ugyan egy lépés hiányzik, 
amit még nem tudnak, de azért hozzá 
tudnak szólni a feladathoz. Négy perc 
elteltével Ákos jelentkezett. Megoldotta 
a feladatot, méghozzá úgy, hogy ki-
küszöbölte azt, amit nem tudott, és ke-
rülő úton jutott a megoldáshoz. Nem 
tudta, hogy ez egy emelt szintű érettségi 
példa, így nem állt semmilyen akadály 
az útjába.

– U.Á.: Úgy gondolom, hogy az, hogy 
gyorsan megjegyzem az új dolgokat, 
annak is köszönhető, hogy ha valami 
újat hallok, azt utána még egyszer át-
gondolom, mintha magamnak magya-
ráznám el, így sokkal tisztábban raktá-
rozódik el bennem az adott feladat vagy 
új módszer.
– A Kalmár-feladatok mennyire illesz-
kednek az aktuális tananyaghoz?
– R.A.: Személy szerint nagyon szere-
tem azokat a feladatokat, mert kreativi-
tást igényelnek és csupán a szükséges 
alaptantervi ismeretekre épülnek. Nem 
kerülnek be olyan feladatok, melyek a 
tanult ismeretek mechanikus felhaszná-
lását igényelnék.
– Hogyan lehet felkészülni a kreativitást 
igénylő feladatokra?
– R.A.: Tavaly a régebbi feladatokkal le-
ültünk, és szimultán oldották meg a 
gyerekek. Ahol valami nehezebben 
ment, ott megpróbáltam kis segítséget 
adni, mélyebben belemenni a témába, 
mutatni, hogy milyen tételekkel érde-
mes dolgozni. Volt, hogy témakörön-
ként haladtunk. Szerintem sok meglepő 

Rimóczi Anna

Muslicamanőverek

Egy muslica másodpercenként két-
százszor csap a szárnyával, és ha ve-
szélyt érez, gyakorlatilag egyetlen 
szárnycsapás alatt képes 90 fokos 
irányváltásra. A gyors menekülés 
érdekében úgy fordul a hátára, akár 
egy vadászrepülőgép. Ötször gyor-
sabb irányváltásra és sokkal válto-
zatosabb szárnymozgásra képes, 
mint amit eddig feltételeztek róla.

Amerikai kutatók három nagyse-
bességű kamerát hangoltak össze, 
hogy megörökíthessék a szempil-
lantás ötvenedrésze alatt lezajló 

irányváltási folyamatot. A külön-
leges kamerák akár 40 képet rög-
zíthetnek a legyek egyetlen szárny-
csapásáról. De nemcsak a kamerák 
összehangolása, hanem az ideális 
fényviszonyok megteremtése is 
komoly fejtörést okozott a mérnö-
köknek. A kamerák megfelelő tel-
jesítményéhez ugyanis olyan erős 
megvilágításra lett volna szükség, 
amely megvakítja az apró legye-
ket. Vakon viszont elveszítik a tá-
jékozódási képességüket, és a ve-
szélyt jelentő árnyakra sem reagál-
nak. A megoldást az infravörös 
megvilágítás jelentette, amelyet 
sem a muslicák, sem az emberek 
nem érzékelnek, de a kamerák igen.  

Hogyan képes egy rovar sószemcse 
nagyságú agya irányítani ezt a bo-
nyolult mozgássort? Ez a kutatók 
következő kutatásának kérdése.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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pes ehhez alkalmazkodni vagy meg-
változtatni viselkedését. Bizonyára 
oka van annak, hogy az emberi tevé-
kenység szembe megy a természet 
rendjével. Talán ezzel teremti meg a 
túlnépesedésének korlátait?

A társadalmi jólét sem biztosíték ar-
ra, hogy az egyén jól érezze magát a 
közösségben. Minél nagyobb az egy 
főre jutó jövedelem, annál kisebb az 
egymásrautaltság. Éppen ezért a gaz-
dagok világa individualizálódik, ke-
véssé mutatja ki azt, hogy szüksége 
van a másikra. Ugyanakkor a társa-
ság utáni vágy a szabadidő meghosz-
szabbodásával párhuzamosan emel-
kedik. A társtalanság egyben az el-
magányosodás és a depresszió meleg-

ágya. Főleg az idősek 
elmagányosodása füg-
getlen az anyagi jóléttől. 

Annak ellenére, hogy az 
emberiség fejlődése során a tu-
domány és a technika vívmányai-
nak segítségével egyre elviselhetőbbé 
váltak a földi élet körülményei, meg-
nőtt a várható élettartam és a globali-
záció nyújtotta előnyök elérték a fejlő-
dő világot, az elmagányosodás ellen 
még nincs jól használható stratégia.

Becslések szerint bolygónkon eddig 
körülbelül 80 milliárd ember szüle-
tett, de az életszínvonal rohamos 
emelkedésével ennek többsége az 
utolsó 200 évben élt. Az ipari fejlődés 
során egyre jobb életkörülmények te-
remtődtek, így jelenleg már több 
mint 7 milliárd ember él a Földön. 
Természetessé vált, hogy az utódok-
nak folyamatosan jobb életszínvona-
lat kell biztosítani, amit a „nem fenn-
tartható” állandó fejlődésnek és az 
anyagi javak gyarapodásának kell 
biztosítani. Amennyiben az emberi-
ség által megtermelt értékek valóban 
egyenletesen oszlanának szét, akkor 
minden ember békés jólétben élhetne.

A betegségek többségének meggyó-
gyítása, a járványok leküzdése kétsze-
resére emelte az ember várható élettar-
tamát. Az életkilátások ugyan javul-
tak, de az új, főleg az öregkorban 
megjelenő betegségek száma emelke-

A KÖRÜLÖTTÜNK LÉVP VILÁG 
BENNÜNK IS MEGJELENIK

1.
rész

A felgyorsult világ megtaní-
totta az emberiséget arra, 
hogy semmi sem lehetetlen. 

Ha van elég pénz, bárhova el lehet 
jutni és teljesülhet a legképtelenebb 
kívánság is. Bármi katasztrófa törté-
nik a világ másik felén, mindenki ér-
tesül róla. A nyilvánosság szerepét ma 
már a televíziók főleg kereskedelmi 
csatornái vették át, amelyek egyenes 
adásban közvetítenek természeti ka-
tasztrófákat, árvizeket, tornádókat, 
iszapfolyamokat és erdőtüzeket, sőt 
túszok lefejezését is. Ám arról már 
keveset lehet hallani, hogy milyen 
emberi tevékenység húzódik meg a 
pusztító természeti jelenségek mö-
gött, és az emberiség mennyiben ké-

EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Az	ember	egyre	inkább	eltávolodik	a	természettWl,	ezért	csak	saját	tapasztalatok	
nélkül,	mesterséges	közvetítWk	vagy	a	média	útján	 ismeri	meg	a	világot.	A	nagy	
anyagi	 jólét,	a	 javak	megszerzésének	öröme	átmenetileg	kielégülést	okozhat,	de	
hosszú	 távon	hiányérzet	 társul	a	kényelemhez.	A	 lélek	és	a	 test	harmóniája	

tárgyi	eszközökkel	nem	teremthetW	meg.

A fogyasztói pohár pezsgQspohárrá vált
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A Föld energiaforrásainak kihasz-
nálása megteremtette az emberi élet-
tér maximális kiterjesztését. Ma ol-
csóbban lehet utazni (helyet változ-
tatni), mint civilizált körülmények 
közötti lakást vagy megélhetést talál-
ni a világ országainak kétharmadá-
ban. Ezért egy igen gyors népvándor-
lásnak lehetünk tanúi, amelynek csak 
az iránya hagyományos, hiszen to-
vábbra is keletről nyugatra áramlik. 
Milliók kényszerülnek arra, hogy 
otthonaikat, hagyományaikat, szülő-
földjüket elhagyják. Ezzel érzelmi és 
gazdasági gyökértelenség veszélyeit 
vállalják magura.

A globalizáció nem újkeletű jelen-
ség, hiszen egyidős a civilizációval. A 
nagy hódító háborúk és birodalmi 
terjeszkedések természetes velejárója 
volt, hogy a meghódított területeken 
a győztes csapatok letelepedtek, nyel-
vüket és kultúrájukat ráerőltették a 
legyőzöttekre, például ilyen volt a 
Római Birodalom vagy a Perzsa Bi-
rodalom. Magyarországon részünk 
volt tatár, török, osztrák, német és 
legutóbb szovjet uralomban, amely-
nek nyomait a kultúránk is, de külö-
nösen az egészségi állapotunk meg-
szenvedte. Most az amerikai típusú 
életforma és médiaagresszió fenyege-
ti létünket, ami egy sikerorientált jö-
vőkép elhitetésével képtelen verseny-
re kényszeríti az emberiséget.

A mai globalizáció nem csupán te-
rületi és gazdasági hódoltságot jelent, 
hanem elsősorban az életmódra és a 

dett. Az élettartam meghosszabbodása 
tehát automatikusan nem járt együtt 
az életminőség javulásával.

Az emberiség vagyonának tulajdo-
nosai nem azonosak azokkal, akik 
megtermelik. A pénz és a tőke csu-
pán az emberek 10%-nak ellenőrzése 
alatt áll, a 90%-nak nincs befolyása a 
megtermelt érték és vagyon felett. 
Az emberiség kiszolgáltatottsága a 
természet erőivel szemben csak rész-
ben csökkent, a tápanyag létrehozása 
problémás – bár egyelőre elegendő, 
az elosztással baj van. Az egyik olda-
lon a mindennapi élelmiszer meg-
szerzése jelent nehézséget, a másik ol-
dalon az egy év alatt a fogyókúrára 
költött pénzből virágoskertté lehetne 
varázsolni a sivatagokat.

A fogyasztói pohár nem egyenletes, 
hanem pezsgőspohárrá vált, ami azt 
jelenti, hogy az emberiség döntő 
többsége a megtermelt javaknak csak 
a töredékéhez jut hozzá. A technikai 
fejlődésért komoly árat kellett fizetni, 
hiszen az iparosodás, a motorizáció és 
a kemizáció igen nagy erőket használ 
fel a Föld mélyéből, kőolaj, földgáz és 
szén formájában. Ezek elégetésekor 
nagymennyiségű szén-dioxid és 
szennyeződések jutnak a légkörbe, 
ezért a globális felmelegedés termé-
szetes folyamata felgyorsult. A ké-
nyelem és a jólét megteremtése, a fej-
lett közlekedés, a házak komforto-
sabbá tétele, a hűtéstechnika szinte 
teljesen felemésztette mindazt az 
energiát, amit Földünk évmilliárdok 
alatt az ásványkincseiben megőrzött. 
Veszélybe került az élővilág, gyors 
kihalások, természeti katasztrófák, 
sivatagosodás, szélsőséges időjárás té-
pázza a kék bolygót. Ez érinti az élel-
miszer-előállítást, fokozza a vízhi-
ányt és a földrajzi területek közötti 
különbségeket.

A feszültség kiélezi a politikai konf-
liktusokat, nemzeti és nemzetközi el-
lentétekhez, háborúkhoz vezet. El-
vándorolnak az emberek a veszélyez-
tetett területekről és növelik a mig-
ránsok tömegét a fejlett Európában, 
Ausztráliában, Kanadában és az 
Egyesült Államokban. A minden-
áron „fogyasztó” társadalmaknak – a 
stressz fokozódásával járó – egészség-
telen lüktetését a nemzetközi tőke és 
a média teljes erővel támogatja. En-

nek a tobzódó jólétnek nem csupán a 
kilátástalan szegénység jelent kont-
rasztot, hanem a betegségektől szen-
vedő világ ellentéteként fejlődő és jól 
jövedelmező egészség- és szépségipar 
is. A civilizált emberiség szenved a 
depressziótól, a szív- és érrendszeri, 
valamint a daganatos betegségektől, 
míg a „fejlődő” világ tömegei pusz-
tulnak el az AIDS-től, tébécétől, a 
maláriától, s főleg az afrikai, ázsiai 
országokban.

A globalizáció, amely a világ uni-
formizálására törekszik, a tőke, az 
áru, a munkaerő és az energia szabad 
áramlását is jelenti, megállíthatatla-
nul hatalmába kerítette az egész vilá-
got. Az emberiség fejlődését és élet-
ben maradását a védekezőképessége 
határozza meg. Az ember tudatos 
lényként képes megtervezni a véde-
kezés módját a közeledő veszéllyel 
szemben.

Az utóbbi 100 évben a hatalmas fej-
lődés mellett a technikai és kutatási 
eredmények megteremtették a világ 
elpusztításának lehetőségét is. Az em-
ber ezzel túlteljesítette a „túlélési ter-
vét”. Rüdiger Safranski szerint egy 
„második természetet”, egy ember 
alkotta világot teremtett, ami a glo-
balizáció révén már saját biztonságát 
fenyegeti. Újra a félelem, a depresz-
szió, a kiszámíthatatlanság lett úrrá 
az emberiségen, amit a lélek, a belső 
kontroll kipusztulása követhet. A fi-
zikai létbizonytalanságot a lelki létbi-
zonytalanság váltotta fel.

Földünk nem fejQstehén
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mentális egészségre hat, ezért külö-
nösen veszélyes. A globális verseny 
főleg a fogyasztás körül mozog, ami-
re a túltermelés miatt a multinacio-
nális cégek profitszerzése miatt az 
egész világra rákényszerítenek. Az 
emberi jogok, szabadság és demokrá-
cia jelszavai mögé rejtik azt a kíván-
ságot, hogy az embercsoportok hagy-
janak fel szokásaikkal, öltözködésük-
kel, táplálkozási hagyományaikkal, és 
fogyasszák azokat az uniformizált 
tömegcikkeket, amelyeket a multik 
rájuk erőltetnek. Beleszólnak király-
ságok és diktatúrák életébe az embe-
riség felszabadításának látszatával, 
ugyanakkor az új gyarmatosításból 
származó dollármilliárdok megszer-
zésének önös érdeke áll a háttérben. 
Teszik mindezt annak ismeretében, 
hogy jelenlegi számítások szerint a ci-
vilizált életforma általánossá tétele 
kifosztaná az emberiséget a jövőjéből.

Az úgynevezett „ökológiai láb-
nyom” fogalmának bevezetésével ki-
számítható, hogy egyetlen ember 
szükségleteinek kielégítésére a Föld 
területéből hány hektárt vesz igény-
be. Ennek a számnak a megállapítá-
sával kiszámítható, hogy a nemzet-
közi nagytőke által diktált fogyasz-
tási szokások kielégítésére legalább 
5 Földre volna szükség. Ebből követ-
kezik, hogy a fejlődést ezek a törek-
vések rossz irányba tolják el. Erre a 
tömegek is rájöttek, aminek köszön-
hető az antiglobalizációs szervezke-
dések és nemzetközi mozgalmak lét-
rejötte, amelyek egyre jobban hallat-
ják hangjukat és céljuk a népek szu-
verenitásának, hagyományaiknak és 
kultúrájuknak megőrzése.

A multinacionális cégek kezükben 
tartják a médiát, a filmipart és a 
nyomtatott sajtót, tehát a közvéle-
ményt. A reklámok és a szappanope-
rák segítségével elhitetik az emberi-
séggel, hogy az élet értelme a fo-
gyasztás maga. Megmagyarázzák, 
hogy csak azért dolgoznak, tanul-
nak, hogy fogyaszthassanak. Tehát 
az idő és a tér kitágult, minden hata-
lomnak megvan a kellő mérlegelési 
lehetősége a cselekvésre.

Az evolúció során az emberiség leg-
ádázabb harcait éppen a megszerzett 
élelmiszer, a biztonságos otthon, me-
nedék védelmében vívta, ez biztosí-

totta számára a túlélést. Az otthon, a 
város, a település emberi, nyelvi kö-
zösséget, kultúrát, egészséges legelő-
ket, tiszta vizet, megélhetést és egész-
séges életteret biztosít az embernek. 
Az ősi települések kiválasztásának is 
ezek voltak a fő mozgatórugói. Ma-
napság sajnos már nem vagyunk kel-
lő tisztelettel és tekintettel az élő kör-
nyezetre. Szennyezzük a levegőt, a 
vizet, a talajt, szemetet hordunk az 
erdőkbe és lelkiismeretlenül irtjuk az 
élővilágot, ami pedig túlélésünk zá-
loga lenne.

Ennek a fogyasztási tempónak kö-
szönhetően jelentősen emelkedett a 
környezetszennyezés, a veszélyes hul-
ladékok mennyisége. Megjelent a 
hulladékok sorában az elhasznált tele-
fon, számítógép, háztartási gépek és a 
szórakoztató elektronika, az úgyne-
vezett e-szemét. Megoldásnak lát-
szik, hogy a gyártó köteles ingyen 
visszavenni ezeket a berendezéseket 
és annak további szakszerű újrahasz-
nosításáról ő gondoskodik. Az elekt-
romos szemét újrahasznosítása külön 
iparággá alakult, ami jelentős bevételt 
biztosít a vállalkozók számára. Külö-
nösen a színesfémeknek nagy a kelet-
je, amit nemzetközi bűnszervezetek 
irányítanak  és sajnos nem csupán a 
feleslegessé vált tárgyak színesfém-
tartalmát hasznosítják, hanem jelen-
tős gazdasági kárt okoznak a kábello-
pásokkal is.

A média elsősorban az emberi sok-
színűséget tárja a fiatalok elé, ezért jó 

esetben toleranciára nevel. Ma már 
nem lepődünk meg a szokásoktól el-
térő emberi magatartáson, például az 
egyneműek házasságán, a béranyasá-
gon vagy a klónozás elterjedésén. 
Ugyanakkor a média hangsúlyait az 
eladhatóság, tehát a reklámok hatá-
rozzák meg, így az, ami természetes, 
egészséges, szokványos vagy követ-
hető, az az érdektelen kategóriába 
tartozik. A szerkesztők még a színes 
hírek uborkaszezonjában sem vete-
mednek olyasmire, hogy kerékpártú-
rázó gyerekeket mutassanak be, akik 
sátrakban lakva természetjárással 
töltik el a szünidőt. Ezért az ifjúság 
bizonyos rétege kirándulás helyett a 
plázákat járja, unalmában dohány-
zik, drogozik vagy a konzervatívab-
bak alkoholizálnak szabadidejük-
ben, ugyanis a tévé és a mozi ezeket 
a viselkedési formákat favorizálja.

Az egészségnevelés számára a médi-
át csak akkor lehet megnyerni, ha va-
lami eladható. Ezért elengedhetetlen 
az iskolai egészségnevelés és az egész-
ségtan tantárgy oktatása. Az iskolák 
mellett a munkahelyeken is több fi-
gyelmet kellene fordítani arra, hogy a 
munkaerő egészségét megőrizzék. 
Ennek eszközei a foglalkozás-orvosi 
hálózat révén adottak, csak intenzí-
vebben kellene kihasználni, aminek 
egyik eszköze lehetne a munkahelyi 
szabadidő és sportolás biztosítása 
vagy a közétkeztetés korszerűsítése és 
egészségesebbé tétele.

TOMPA ANNA

A fogyasztási szokások kielégítésére 5 Földre lenne szükség
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Egy ország – három entitás: 
Bosznia-Hercegovina

Nyugat-Balkán 51 ezer négyzetkilométer kiterjedésű orszá-
ga két történelmi-földrajzi egységből áll: az északon elterülő 
42 ezer négyzetkilométert kitevő Boszniából, valamint a 
déli Hercegovinából. Nyugat–keleti és észak–déli irányú 
hossza mintegy 300 kilométer. 1538 kilométer hosszú hatá-
rának több mint felét Horvátország öleli körbe, 751 kilomé-
ter folyókkal kísért, 13 kilométer tenger menti, ez utóbbi 
révén a világ országai között (a szárazföldi határhoz képest) 
a legrövidebb tengeri határral rendel-
kezik. Az ország nagy része hegyvi-
dék, területének csak 14 százaléka mű-
velhető, de mezőgazdasági művelés 
alatt mindössze 3 százaléka áll. Legfon-
tosabb természeti erőforrásai között 
megemlíthető a szén, a vasérc, a bau-
xit, a mangán, a réz, valamint a fa és a 
vízenergia. Az országnak hét 2000 
méternél magasabb hegycsúcsa van.

A terület őslakosságát, az illíreket a 
kelták a Kr. e. IV–III. században nagy-
részt elüldözték, a keltákat viszont ké-
sőbb a rómaiak hódították meg, de 
Róma csak Kr. u. 9-ben szállta meg az 
egész régiót. 395-ben a Nyugat-Római Birodalom részé-
vé vált a terület. A VII. században először a Bizánci Biro-
dalom, majd az avarokkal érkező szlávok foglalták el.

A XII. században Magyarország megszerzi a mai ország 
északi területeit. Az első bosnyák állam 1154-ben alakult meg. 
1482-ben Bosznia-Hercegovina teljes területe oszmán kézre 
került. A négy évszázados török elnyomás alatt szláv nyelvű 
mohamedán közösség alakult ki. A nemzetiségi-vallási össze-
tételt színesebbé tette a XV. század végén Spanyolországból el-
űzött szefárd zsidók Boszniában való letelepedése. Az ország a 
megszállás ellenére viszonylagos jólétben élt, Szarajevó és Mos-
tar regionális központtá nőtte ki magát. A későbbiekben szá-
mos lázadást fojtottak el. Az 1878-as berlini kongresszus a te-
rületet az Osztrák-Magyar Monarchia igazgatása alá helyezte. 
Az osztrák–magyar kormányzat 1908-ban Bosznia-Hercego-
vina teljes beolvasztása mellett döntött.  Ez a szarajevói me-
rénylet előidézője volt, amivel kirobbant az I. világháború.

A háború után az ország a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályság, majd Jugoszlávia része lett. A II. világháború ide-
jén a legnagyobb veszteségeket elszenvedő területek közé 
került. 1946-ban Jugoszlávia hat köztársaságának egyiké-
vé vált, melynek területén hadipari bázist építettek ki. A 
szövetségi állam széthullásával 1992. április 5-én kikiáltották 

Bosznia-Hercegovina függetlenségét, ami azonnali hábo-
rút váltott ki. A több éven át tartó véres háborúban (278 ezer 
halott, 1325 ezer menekült, élesített taposóaknák tízezrei) 
egymás ellen harcoltak a szerbek, a horvátok és a muszli-
mok. A háború a Daytoni Egyezménnyel ért véget 1995-
ben, amely két entitást hozott létre (a Bosznia és Hercegovi-
nai Föderációt és a Boszniai Szerb Köztársaságot), 2000-
ben megalakítva még a Brckói Körzetet. Mind az 
államnak, mind az entitásoknak fővárosa a 310 ezer fős 
népességű Szarajevó, de a Szerb Köztársaság kormányzati 
központja a gyakorlatban a 175 ezer fős Banja Luka. A 

daytoni béke óta az ország nemzetközi 
ellenőrzés alatt áll, ennek ellenére 
olykor  heves összetűzésekre kerül sor.

Az országban élők életszínvonala 
alacsony, az 1 főre jutó GDP vásárló-
erő-paritáson nem éri el a 10 ezer dol-
lárt, valamelyest elmaradva Albánia 
szintjétől is. Az 1991-es népszámlálás 
idején a 35–64 évesek között 200 ezer 
írástudatlan volt (hétnyolcaduk nő), a 
65 éven felüli férfiak 40 százaléka, a 
nők 60 százaléka akkor analfabéta-
ként élt. A születéskor várható élettar-
tam még ma is balkáni jegyeket mutat 
(férfiaknál 69 év, nőknél 74 év).  A cse-

csemőhalandóság 6,5 ezrelék. A természetes szaporodás né-
hány év múlva itt is fogyásba csaphat át, ha a születési és ha-
lálozási trendek nem változnak meg. A nők iskolai végzett-
ségi szintje gyorsan emelkedik, körükben az egyetemi vég-
zettségűek száma már meghaladja a férfiakét.

Az ország legnagyobb gondja az alacsony foglalkoztatá-
si szint, ezzel összefüggésben rekord magas a munkanél-
küliség és sokan az inaktív létbe menekülnek. 

Több százezren dolgoznak külföldön, ami az állandó és 
jelenlévő népesség számának különbségével jól mérhető. 
A külföldről érkező pénzbeni hazautalások növelik a la-
kosság fogyasztását és javítják az ország pénzügyi egyen-
súlyát. A Bosznia és Hercegovinai Föderációban a fo-
gyasztói árak 2010-ben 1,8, 2011-ben 3,6, 2012-ben 2,1 
százalékkal emelkedtek. A GDP 2010-ben és 2011-ben 0,9-
0,9 százalékkal nőtt, 2012-ben 1,2 százalékkal csökkent.  

A 3,8 millió fős ország etnikailag a legnagyobb hetero-
genitást mutató területek egyike. A délszláv háború előtti 
1991-es népszámlálás szerint a muszlimok aránya 44 szá-
zalék volt, a szerbeké 31, a horvátoké 17, a jugoszlávoké 6 
százalékot tett ki.  Akkor 900-an magyarnak vallották 
magukat.

HAJNAL BÉLA
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A talegallatyúk 
különös tojása

A talegallatyúk (más néven az auszt-
rál bozótpulyka, Alectura lathami) 

sajátos költési stratégiája erősen eltér a 
szokványostól: a fiókákat nem a tojáso-
kon ülő tojó költi ki teste melegével, 
hanem a hím épít egy 3–4 méter széles, 
1 méter magas halmot (költődombot) 
növényi anyagokból (lehullott gallyak-
ból, levelekből), s az ezek rothadásából 
felszabaduló hő kelti ki a belerakott to-
jásokat. A hím nyelvével folyamatosan 
ellenőrzi és a halom lazításával vagy 
vastagításával szabályozza a hőmérsék-
letet. Amikor a halom belső hőmérsék-
lete eléri a 33 Celsius-fokot, a tojó 
egyesével elhelyezi a tojásokat a kupac-

A megfigyelés a gravitációs 
mikrolencsehatás módszerén alapul, 
amely csillagok véletlenszerűen be-
következő látóirányba eső egybeesé-

Az	elsW	exohold-jelölt?

Lehetséges, hogy egy nemzetközi 
csillagászcsoportnak új-zélandi és 

tazmániai távcsövekkel sikerült az 
első exohold-jelöltet felfedezni a 
MOA-2011-BLG-262 jelű objektum-
ban.

ban. Ezután a hím továbbra is kínos 
pontossággal szabályozza a halom belse-
jében uralkodó hőmérsékletet mindad-
dig, amíg az utolsó fióka is ki nem kel. 

Jóllehet a tojásokat a baktériumok 
közreműködésével rothadásnak indult 
szerves anyagok bomlási hője mele-
gíti, a baktériumok mégsem fertőzik 
meg a tojásokban fejlődő embriókat. 
Az Akroni Egyetem kutatói miköz-
ben azt kutatták, vajon minek kö-
szönhető ez, felfedezték, hogy a tojá-
sok héját nanoméretű gömböcskékből 
álló bevonat borítja, amely blokkolja 
a baktériumok bejutását a tojásba. Az 
eredmény, amelyről a kutatók a Journal 
of Experimental Biology-ban számoltak 
be, felveti annak lehetőségét, hogy e 
tojáshéj felületének utánzásával hason-

ló tulajdonságú védőbevonatokat ké-
szíthetünk mesterségesen is. A kutatók 
először a talegallatyúk tojásainak fehér-
jéjét vizsgálták, amely a madártojások-
ban általában a bakteriális fertőzésekkel 
szembeni védelem egyik fő eleme, ám 
abban semmi rendkívüli, más madár-
tojásoktól való eltérést nem találtak. Ez-
után vették tüzetesebben szemügyre a 
tojások héját, amelyről viszont kiderült, 
hogy más madártojás héjától, például a 
közönséges tyúktojás héjától eltérően 
erősen víztaszító, vízlepergető hatású. 
„Márpedig a baktériumok többségének nö-
vekedéséhez nedves, vizes környezet kell” 
– mondta Liliana D’Alba professzor, a 
kutatócsoport vezetője. 

A további vizsgálatok során közvet-
lenül megmérték, mennyire képesek a 
baktériumok a tojás felületén megtapad-
ni, illetve azon áthatolni: a talegallatyúk 
tojásai mindkét szempontból messze 
hatékonyabbnak bizonyultak a kö-
zönséges tyúktojásoknál. Az előbbieké 
nanoléptékben szemlélve durván rücs-
kös felülete tehát kettős szerepet tölt be: 
egyfelől taszítja, lepergeti a vizet, más-
felől meggátolja a baktériumok beha-
tolását a tojás belsejébe. Az utánzásával 
létrehozott védőbevonatok hatékonyan 
alkalmazhatók a nedvességgel és a bak-
teriális fertőzésekkel szemben. 

(PhysOrg)

A talegallatyúk tojása A tojás felületének pásztázó elektronmikroszkópos 

(SEM) képe FORRÁS: UNIVERSITY OF AKRON

A megfigyelés alapján nem dönthetQ el, hogy 
a mikrolencsehatást egy, a csillagközi térben 
szabadon kóborló bolygó és holdja, vagy egy 

csillag és bolygója hozta-e létre
KÉP: NASA/JPL-CALTECH

A VISTA 4 méteres távcsövének felvétele a 
MOA-2011-BLG-262 kettQs égbolton elfoglalt 

helyzetérQl
KÉP: D. P. BENNETT ET AL.
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sét használja ki: amikor egy távolab-
bi csillag előtt átvonul egy hozzánk 
közelebb eső előtércsillag, az utóbbi 
nagyítólencseként fókuszálja és fel-
erősíti a háttércsillag látszó fényes-
ségét. Amennyiben az előtércsillag 
körül egy bolygó is kering, az má-
sodik mikrolencseként egy picivel 
módosíthatja ezt a hatást.

Gondosan elemezve az ehhez 
hasonló kifényesedéseket, a ku-
tatók meg tudják határozni a 
mikrolencsehatást létrehozó elő-
tércsillag és bolygója tömegei-
nek arányát. Bizonyos esetekben 
azonban megtörténhet, hogy a 
mikrolencsehatást okozó objektum 
nem csillag, hanem egy, a csillagközi 
térben szabadon kóborló bolygó, és 
így a körülötte keringő kisebb töme-
gű égitest egy hold.

A felfedezésről beszámoló, az 
Astrophysical Journal-ben megjelent 

Újabb bizonyíték  
a	Guszev-krátertó	létére

A NASA Spirit marsjáró régebbi 
megfigyeléseinek új elemzésével 

kutatók további bizonyítékokat ta-
láltak, amelyek megerősítik, hogy a 
marsi Guszev-kráterben valaha való-
ban egy (legalább időszakosan újra 
és újra feltöltődő) tó lehetett.

A 2004-ben a Marsra érkező ro-
bot, a Spirit nem véletlenül landolt 
éppen a mintegy 160 kilométer át-
mérőjű Guszev-kráterben: korábbi 
megfigyelések alapján már régóta 
feltételezték, hogy ott valaha egy tó 
lehetett. A Spirit első mérései azon-
ban csalódást keltettek: a kráter mé-
lyén a tófenéken lerakódott üledékes 
rétegek helyett csak vulkáni eredetű 
sziklarögöket találtak. 

A leszállóhelytől azonban keve-
sebb mint 3 kilométerre emelkedik 
a Columbia-hegyek 90 méter magas 
vonulata, ahol a robot valóban olyan 
kőzetekre bukkant, amelyek kiala-
kulásához szükség volt víz jelenlété-
re. Ám ez sem egy tófenékre jellem-
ző üledékes lerakódás volt, hanem az 
akkori elemzések szerint hidroter-
mális aktivitás hozhatta létre. 

A remények újraéledtek, amikor a 
Spirit még ugyanebben a körzetben 
egy Comanche nevű kőzetkibúvást 
vizsgált meg, amelyről kiderült, 
hogy szokatlanul gazdag magnézi-
um- és vastartalmú karbonátokban. 

Bár ezek létrejöttét korábban (2010-
ben) hidrotermális aktivitással ma-
gyarázták, a most közzétett újabb 
elemzés más eredetet tulajdonít 
ezeknek a karbonátoknak. 

„A Spirit mérései alapján újra ala-
posan megvizsgáltuk a Comanche és 
más közeli kőzetkibúvások kémiai ösz-
szetételét és geológiai jellemzőit, minek 
következtében megfontolásra érdemes 
bizonyítékokat találtunk arra, hogy 
benne olyan átalakulások mentek végbe, 
amelyekhez inkább mérsékelt hőmér-
sékletű felszíni víz járulhatott hozzá, 
mintsem a mélyből érkező forró vízkitö-
rések” – fejtette ki Steve Ruff, az Ari-
zonai Állami Egyetem geológusa, az 
elemzésről a Geology-ban megjelent 
cikk vezető szerzője.

A kutatók szerint a Comanche 
kőzetanyaga eredetileg vulkáni 
hamu lerakódása: tefra lehetett. Ez 
a kőzettéváláson még át nem esett, 
tetszőleges szemcseméretű laza vul-
káni törmelékanyag eredetileg bebo-
rította a Columbia-hegységeket és a 

tanulmány szerint a szóban forgó 
megfigyelés esetében is csak annyi 
bizonyos, hogy a mikrolencsehatást 
két olyan, egymáshoz gravitációsan 
kötött égitest hozta létre, amelyek-
nek a tömegaránya 1:2000. Ha ezt 
egy csillag és bolygója hozta létre, 
úgy a bolygó tömege 18-szorosa 
a Földének. Ha azonban a boly-
gó–hold változatról van szó, akkor 
a hold tömege kisebb a Földénél, 
miközben a szabadon lebegő boly-
góé több mint a Jupiter tömegének 
négyszerese. 

A gondot az okozza, hogy a közbe-
eső kettős távolságának ismerete nél-
kül nem dönthető el, hogy ténylege-
sen melyik szcenárió valósul meg: 
egy összességében kisebb, de hoz-
zánk közelebb eső páros ugyanolyan 
kifényesedést hoz létre a háttércsil-
lag fényében, mint egy távolabbi, de 
nagyobb tömegű, az átmeneti hatás 

megszűntével viszont a közbeeső pá-
ros is megfigyelhetetlenné válik.

A jövőben tehát olyan megfigye-
lési módszert kell kidolgozni, amely 
már a mikrolencsehatás megfigyelése 
közben képes a kettős távolságának 
meghatározására. Ez nem remény-
telen feladat, s a csillagászatban a tá-
volságok meghatározására már rég-
óta ismert és alkalmazott parallaxis 
módszerrel valósítható meg. Mivel a 
mikrolencsehatás létrehozta átmeneti 
kifényesedés jellemzően egy hónapig 
figyelhető meg, így természetesen 
nem lehet a hagyományos – a föld-
pálya két ellentétes pontjában elvég-
zett – megfigyelést elvégezni, hanem 
ehhez két egymástól viszonylag nagy 
távolságra (például a Földön és a vi-
lágűrben vagy legalább a Föld két 
átellenes pontjában) lévő, rendkívül 
érzékeny távcsőre lesz szükség.

 (Sci-News)

vele szomszédos síkságokat. „Az ezt 
létrehozó robbanásszerű vulkáni kitörés 
végbemehetett akár a Guszev-kráterben 
vagy más közeli vulkánban – magya-
rázta Ruff. – Majd valamikor ezt kö-
vetően áradások törtek be a kráterbe a 
Guszev déli peremét elérő nagy völgyön 
keresztül, amelyeknek a vize elég hosz-
szú ideig áztatta a tefrát ahhoz, hogy 
benne sós oldatokat létrehozó változá-
sokat indítson be. A víz elpárolgását 
követően ebből karbonát ásványokat 
tartalmazó üledékréteg maradt vissza. 
Ez a folyamat (a tó feltöltődése és kiszá-
radása) egymást követően akár többször 
is megismétlődhetett, egymásra rakódó 
üledékrétegeket hozva létre. Mivel a Co-
lumbia-hegyek a kráter legalacsonyabb 
részén húzódnak, a tónak ehhez nem is 
kellett a teljes krátert kitöltenie.”

Ruff szerint az általuk végzett 
elemzés kellőképpen megalapozott 
érveket szolgáltat ahhoz, hogy egy 
majdani újabb Mars-misszió ismét 
célba vegye a Guszev-krátert. 

(Sci-News)

A Comanche nev_ kQzetkibúvás a Spirit panoráma kamerájának felvételeibQl  
összeállított mozaikképen

KÉP: NASA/JPL-CALTECH/CORNELL UNIVERSITY/ARIZONA STATE UNIVERSITY
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 Reklám-fogyasztás-hulla dék. 
Ez a zöld körökben már jel-
mondattá vált hármasság a 

Hulladék Munkaszövetség nevű zöld szervezet egyik fő üze-
nete. A reklámok fogyasztást generálnak, ami még több 
hulladékhoz vezet. Idén sajnos több évnyi megtorpanás 
után ismét nőtt a hazai reklámfogyasztás. A Magyar Rek-
lámszövetség március végén publikálta az előző év reklám-
költésének adatait, és ami nekik öröm, az zöld körökben 
inkább bánat. Lássuk először a számokat.

A hazai reklámra fordított összegek a 2008-ban elkez-
dődő válság hatására folyamatosan zsugorodtak. 2009 óta 
egészen az elmúlt esztendőig csökkent a reklámokra fordí-
tott keret, ám ez a számunkra pozitív 
folyamat 2013-ban megtört, és öt év 
után ismét nőtt a reklámköltés mértéke. 
2013-ban összesen 175,4 milliárd forin-
tot költött el az ország reklámokra.

Lényegesen nőtt a rádiós és – nem 
meglepő módon – az internetes hirde-
tésekre fordított összeg, de bővült a köz-
területi reklámok bevétele is. Ellenben 
zsugorodott a televíziós és a nyomtatott 
sajtóban elköltött reklámforintok meny-
nyisége. Az ajándékozás és direkt marketing részaránya is 
csökkent, de még mindig jókora tételt jelent. A teljes hirde-
tési tortából 25,9% a televízióé, 22,2% az interneté, 20,3% 
a nyomtatott sajtóé, 16,4% az ajándék, direkt marketingé 
és 8,2% a kültéri hirdetéseké és  5,0% a rádióé. A felmérés 
nem fedi le a teljes reklámpiacot, így vélhetően a valós szám 
nagyobb a felmérésben szereplő 175 milliárd forintnál. A 
hazai reklámiparban jelenleg 13 ezer fő dolgozik a felmérés 
szerint, összehasonlításképpen: a környezetvédő civil szféra 
munkavállalóinak száma kevéssel haladja meg a 100 főt.

Arról, hogy a reklámok miképpen hatnak a fogyasz-
tásra, sokat elmond, hogy a Magyar Reklámszövetség 
számításai szerint 10 forint reklámköltés 47 forinttal nö-
veli a GDP-t, azaz ennyivel növeli meg a fogyasztást. A 
Reklámszövetség tájékoztatójában a reklám gazdasági 
hatásai között szerepel: „a fogyasztás mértékének növe-
lése” és „a reklám társadalmi hatásai”.

Érdemes ez utóbbinál megállni egy pillanatra. Hiba 
lenne önmagában a reklámokat okolni a fogyasztói 
szemlélet terjedéséért, de az kétségtelen, hogy a fogyasz-
tói társadalom megteremtésében kiemelkedő szerep jut a 
reklámoknak. Persze, léteznek pozitív reklámok is, le-
gyen szó egy kulturális rendezvény, például egy hang-
verseny reklámjáról, de a többség nyilvánvalóan a ter-
mékek vagy a szolgáltatások fogyasztását ösztönzi.

Tudományos kutatások sora mutatta ki a reklámok fo-
gyasztást ösztönző hatását. Néhány hónapja egy amerikai 
kutatás ismertette, hogy a gyorséttermekben adott ajándé-
kok miképpen ösztönzik a fogyasztást, míg egy másik elem-
zés a televízióban hírdetett gyorsételek és a fiatalkori el-

hízás között talált összefüggést. Ám 
ez csak a jéghegy csúcsának is egy 
picinyke része. 

Közismert, hogy a túlfogyasztás-
nak biológiai-pszichológiai háttere 
(is) van. A természetben az élőlé-
nyek alapvetően a hiánygazdaságra 
vannak berendezkedve, éppen ezért 
is jellemző rájuk a felhalmozás. A 
mai civilizációban azonban túlkí-
nálat van, miközben megmaradt az 

a viselkedési forma, amely a felhalmozásra és azonna-
li fogyasztásra ösztönöz, hiszen a hiánygazdaságban ez 
biztosította a túlélést. 

A biológiai szükség mellett a reklámok és a fogyasztás 
sokszor lelki eredetű is. Nem (csak) a konkrét terméket 
népszerűsíti, hanem egy álomvilágot is. Nem véletlen, 
hogy a reklámok elsősorban életérzést (boldog család, 
sikeres üzletember stb.) adnak el, és csak másodlagosan 
terméket vagy szolgáltatást.

A reklámok tehát termékekké és fogyasztássá alakítják 
az emberi vágyakat, és ennek elkerülhetetlen következ-
ménye a környezeti erőforrások használata. Így a hazai 
reklámpiac bővülése környezeti szempontból nem öröm 
– annyi előnyünk azonban van, hogy a világátlaghoz 
képest idehaza még igencsak lemaradt a növekedésben 
a reklámpiac. 

(www.greenfo.hu) 
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Gyémántköves	gyere	az	égen

CSillagászok az Európai Déli Ob-
szervatórium (ESO) chilei na-

gyon nagy távcsövével (VLT) kapták 
lencsevégre ezt a káprázatos égi tüne-
ményt. A felvétel egy véletlen együtt-
állást örökít meg: a távcső látóvonalá-
ban a kék buborékként derengő PN 
A66 33 planetáris köd (ismertebb nevén 
Abell 33) pereménél éppen egy ragyogó 
előtércsillag (HD 83535) vonul át, s ez-
által egy brillköves gyűrűre emlékezte-
tő illúziót kelt.

A planetáris ködök a Naphoz hasonló 
csillagok életének vége felé keletkez-
nek a légkör előbb felpuffadó, majd 

ledobott külső rétegeiből. Az eredeti 
csillagból csak egy évmilliárdokig las-
san hűlő kicsiny, de nagyon sűrű anya-
gú fehér törpe marad a táguló planetá-
ris köd közepén. 

A tőlünk mintegy 2500 fényévre 
levő Abell 33 szinte tökéletesen gömb-
szimmetrikus, ami meglehetősen ritka 
jelenség, mivel a planetáris ködök ke-
letkezése során többnyire olyan folya-
matok is közreműködnek (például a 
csillag forgása vagy esetleges társai), 
amelyek a szimmetriát megtörik, és a 
ködnek szabálytalan alakot adnak.

Az eredeti csillag fehér törpévé zsugo-
rodó, de még fényes maradványa a kék 
buborék középpontjától kicsit kijjebb lát-
ható. A rendkívül éles felvételen kettős-
csillagnak tűnik, ám nem tudni, vajon 
valóban összetartozó párról van-e szó, 
vagy itt is csak egy közelebbi előtércsillag 
incselkedik velünk. (ESO)
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21. Egészségügyi hozzájárulás, röv. 22. Régi eredet_ férfinevünk. 23. 
Becézett Vilmos. 26. Tanul az esetbQl. 27. Mitikus monda. 28. Három 
részre szakadt tó a Turáni-alföldön. 32. Üdv, római! 33. A rejtekbQl. 35. A 
c zöngés párja. 37. Az alumínium vegyjele. 38. IdQsb, röv.

A 13. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: A VÁ-
KUUM ÉLETRE KEL; A HIGGSEN TÚL; IDEÁLIS-E AZ IDEÁLIS GÁZ? 
A jó megfejtést beküldQk közül a Természet Világa gondozásában napvi-
lágot látott Mikrovilág – 2012 cím_ tanulmánykötetet nyerte: Bán Tamás 
(Budapest), Bress László (Kazincbarcika), Deák József (Darány), Sze-
keres Csaba (Kazármislény) és Varga Frigyes (Budapest). A nyerte-

seknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben:
 
2014. május 31.

Jelentkezési határidQ: 2014. április 28.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. május 19.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

KERESZTREJTVÉNY

Pató Zsuzsanna (Pilisvörösvár, zspato@freemail.hu) – Test és 
lélek – cím` képe a 16. számunkban jelent meg. 

Franciás merészséggel állítja egymás mellé az évszázados 
m`emlékegyüttest és napjaink szórakoztatóipari konstrukci-

óját. MeglepR, hogy a 
hatalmas különbség 
dacára van képi össz-
hangzat. Talán a zöldes 
színek, talán a henge-
res (kör keresztmet-
szet`) alakzatok teszik, 
hogy stabilitás és moz-
galmasság ilyen jól 
összefér egymással. 
A nézRpont szeren-
csés megválasztásá-
nak eredményeképp a 
csúszda alapfunkciójá-
val ellentétben inkább 

emelR, emeli a tekintetet szerpentinezve az oromig. Városké-
pileg talán vitatható, fényképileg bravúros; a megfáradt 
turista felkapja a fejét. (H. J.)

ÁPRILIS
A HÓNAP KÉPE

Gánóczky Anita és az Élet és Tudományba is rendszeresen író biológus, 
Kriska György tollából a Flaccus Kiadónál látott napvilágot a diákoknak 
szánt, de az amatQr természetbúvároknak is jó szívvel ajánlható könyv 
sok fotóval, ábrával a BogárnézQ vizsgálatok, növényvilág. EbbQl kérjük 
két alfejezet címét. A beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó 
fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, május 6-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. 
számunkban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje született 
magyar színm_író nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudo-
mány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik alfejezet címe. 8. E napon. 10. Piacon kínál. 11. 
Megsz_nik a forrás. 13. A másik alfejezet címének kezdete. 15. Anyagcse-
rét folytat. 16. Durván szabály-talankodik a labdarúgó. 17. Zötyköl. 19. Hege-
d_darab! 20. A másik alfejezet címének folytatása. 24. A hortobágyi Egyek 
község településrésze. 25. Albánia legnagyobb folyója. 26. Orosz katonatiszt, 
II. Katalin kegyeltje (Grigorij). 29. Sylvester Stallone beceneve. 30. Ige-képzQ, 
a -kod és a -köd társa. 31. Bern folyója. 34. Helység Pápától nem messze. 
36. Ismeretlen személy. 39. A másik alfejezet címének befejezése.

FÜGGQLEGES: 1. A fQ témába kezdQ. 2. Fennhatóság alatt tartás. 3. 
Cancún (mexikói idegenforgalmi központ) nevének légiforgalmi rövidítése. 4. 
Lenti helyen. 5. Lappangó. 6. Kb. egy méter hosszú darabokból rakott 
tüzelQhalom. 7. Milánó német neve. 8. József Attila verse. 9. Ajándékoz. 12. 
Lelkiatya. 14. Valaminek minden másnál értékesebb része. 18. Bérkatona. 
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A pécsi Janus Pannonius 
Múzeumban (a Vasváry-
házban) új kiállítás nyílik 
111 év – 111 kesztyű. 
Emlékek a kesztyű-

gyártás múltjából címmel.
A tárlat apropójául szolgál, hogy a neves, világhírű Hamerli 

J. Kesztyűgyár mai Vince utcai (egykor Alsó Puturla utcai) 
telephelyét állami támogatással végzett korszerű fejlesztések 
után 1903-ban – vagyis 111 évvel ezelőtt – adták át. A Pécsi 
Kesztyűgyárról szóló ipartörténeti gyűjteményt 2006-ban 
védetté nyilvánították, majd a kollekció állami vásárlás után 
a Janus Pannonius Múzeum kezelésébe került.

A gazdag, országosan is egyedülálló gyűjteményt már ko-
rábban is több kiállításon megismerhették az érdeklődők.

Az október 5-ig látható– a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával megvalósult – ipartörténeti időszaki kiállítás lá-
togatói egykori filmrészletek segítségével bepillanthatnak a 
kesztyűgyártás titkaiba, megcsodálhatják a régi pécsi 
Hamerli-, illetve Hunor-kesztyűmodelleket, megismerked-
hetnek különleges kesztyűkkel (vaskesztyű, apró tokba rejt-
hető kesztyű, az egyetlen magyar kesztyűszabadalom mo-
dellje, egyházi liturgiában használt kesztyű, indián kesztyű), 
régi eszközökkel, speciális gépekkel s különféle viseleti dara-
bokkal, divattörténeti tárgyakkal is. Az érdeklődők interak-
tív módon szerezhetnek ismereteket a különféle kesztyűbő-
rökről, azok felismerésének praktikáiról, s a „boldog béke-
idők” kesztyűnyelvét is kipróbálhatják.

A Hagyományok Háza Baráti 
Köre Egyesület a Hagyományok 
Háza szakmai támogatásával 

köztéri fotókiállítást rendez Békévé oldja az emlékezés 
címmel, a történelemmel való szembenézés elősegítésére, a 
Magyar Holokauszt Emlékév programjaként Budán, a 
Corvin téren.

A fényképek segítségével azt kívánják megmutatni, mi-
ként lehetett békésen együtt élni és dolgozni Magyarorszá-
gon – amíg hagyta a történelem és a politika. A Hagyomá-
nyok Háza tevékenységi körének megfelelően elsősorban 
néprajzi témájú fotókat választottak, de annak érdekében, 
hogy teljesebb legyen a kép a XX. század első évtizedének 
mozgalmas, gyorsan átalakuló világáról és az alsóbb társa-
dalmi osztályok tagjainak életéről, a paraszti életet bemutató 
képek mellett a városi emberek mindennapjait felvillantó 
fotókat is válogattak.

A képeken a különböző tevékenységek – munka, tanulás, 
a hétköznapi élet – és az I. világháború eseményei mind ar-
ról tanúskodnak, hogy a kisemberek békében éltek egymás-
sal vagy egymás mellett. Volt olyan korszak, amikor lehetett 
együtt munkálkodva élni és dolgozni.

A kiállított fotók tíz intézmény gyűjteményéből származ-
nak, köztük a Holokauszt Emlékközpont, a Magyar Nem-
zeti Múzeum, a Centropa Alapítvány, a Magyar Nemzeti 
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Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Vishniac Archive gyűj-
teményéből. Magyar és angol feliratok magyarázzák el, mi 
látható a képen, mikor, hol készült, kik láthatók rajta, és ha 
van rá adat, mi lett a képen látható személyek, családok sor-
sa, vagy ha erre nincs adat, mi történt a helyi közösséggel. A 
fotók május 18-ig láthatók.

Huszonegyedik alkalommal 
adták át Magyarország és 
egyben a közép-európai régió 
legrangosabb természetfotós 
szakmai elismerését, Az Év 

Természetfotósa díjat.
A nemzetközi szinten is a legjobbak között számon tartott 

magyar természetfotósok közül az idén 307 pályázó közel 
négyezer fotóval nevezett, összesen 14 kategóriában. A pá-
lyázat legjobb képeiből készült válogatáson olykor meg-
hökkentően újszerű, krea-
tív megoldások nemritkán 
alapvetően új képi világo-
kat teremtettek. „Sokan 
gondolják, hogy a termé-
szetfotózás szerencse kérdé-
se. Nos, ez valóban így van 
– de vajon tudjuk-e, mi a 
szerencse? Vallom, hogy a szerencse nem más, mint a lehe-
tőség és a felkészültség találkozása. A kiállítás képei mind 
igazolják ezt az állítást, tükrözik az alkotók szakmai felké-
szültségét és a szabad természetben lelkesen eltöltött hosszú 
órák emlékét” – fogalmazott Kármán Balázs fotóművész, a 
zsűri elnöke. A képeket május 14-ig tekinthetik meg a bu-
dapesti Klebersberg Kulturkúriában.

A bárányok nem hall-
gatnak címmel nyílt kiál-
lítás a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban (Skanzen).

Az október 31-ig nem-
zetközi program keretében 

megvalósuló tárlatban tucatnyi európai ország több mint 30 
gyűjteményéből kerülnek kiállításra tárgyak, melyek most 
igazi „juhszolgálatot” tesznek.

Számba is alig lehet venni, mennyi minden kapcsolódik 
a bárányhoz. Városcímertől az egyházi jelképeken át egé-
szen az öltözetünkig, és még a konyhába be sem kukkan-
tottunk. A 450 négyzetméteres Magtárban helyet kapó 
kiállítás 10 téma mentén mutatja be a bárányt, ahol kü-
lönleges tárgyakban nem lesz hiány. A több mint 5000 
évet átölelő kiállítás már a rézkorból hoz tárgyi emléket 
egy bárány szobor által, s a pásztorok sokrétűsége is tanul-
mányozható a gólyalábon sétáló francia nyájőrző alakjá-
ban, akinek jártában-keltében még kötésre is volt ideje. 
Mindemellett megvilágításba kerül a kortárs képzőművé-
szet is. Így lesz látható a Bárány glóriával című integrált 
áramkörből készült alkotás a tárlatban.

Pécsi keszty_

BáránybQrben

Az együttélés képei

Szerencsés fotózások
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Az	elsW	világháború	titkos	
története
Miközben 1914 késő nyarán a német 
hadsereg Franciaországban lendület-
ből próbálkozott az ellenséges állások 
lerohanásával, a birodalmi kormány 
a vezérkarral együttműködve nagy 
ívű forradalmasítási programot ké-
szített elő a brit impérium, a cári bi-
rodalom és Franciaország ellen, hogy 
lassítsák az orosz felvonulást Német-
ország keleti határán…

Tudománykommunikációs	
trendek	a	médiában
Hol tart ma a magyar tudományos is-
meretterjesztés? Térnyerés vagy tér-
vesztés jellemző-e rá? Vagy egyszerre 
mindkettő? Ezekre a kérdésekre kere-
si a választ cikkünk, amely két – egy 
galyatetői és egy szombathelyi – szak-
mai találkozó alapján készült.

Küzdelem	és	együttmeködés	
a	vérszívókkal
Az ember és az emberi tetvek evolúci-
ós története szorosan összefonódott. 
De hogyan alakult ki az emberi fajon 
háromféle tetű is, miközben más em-
berszabásúakon csak egyféle tetű él, és 
vajon miként  lehetett egyik tetvünk 
hatékony szövetségesünk egy másik 
tetűfaj ellen vívott halálos küzdel-
münkben?

A hátlapon

Bánáti bazsarózsa

A látványos bánáti bazsarózsa 
(Paeonia banatica) egy igen ritka, fo-
kozottan védett, őshonos növényfa-
junk, eszmei értéke 250 000 forint. 
A dísznövényként tartott pünkösdi 
rózsa közeli, vadon élő rokona. Erdei 
növény; a meleg és száraz mikroklí-
mát kedveli. Leggyakrabban cseres-
tölgyesekben és molyhos tölgyesek-
ben fordul elő.

Nagyméretű, rózsaszín virága má-
jusban nyílik. A porzók sárga színű-
ek; nagy mennyiségű pollenjét elő-
szeretettel fogyasztják a bundásbo-
garak (Tropinota hirta). Míg a rokon 
kerti fajnak telt a virága, a vad nö-
vénynek nem. Világállománya leg-
feljebb 65 000 tőre tehető, ennek 95 
százaléka Magyarországon, a Kele-
ti-Mecsekben él – a faj megőrzése 
tehát fontos feladat a hazai termé-
szetvédelem számára.

Egyik fő lelőhelye a Zengő oldala. 
A 2000-es évek elején ennek a hegy-
nek a tetejére terveztek egy katonai 
lokátort, amelynek a megközelíthe-
tősége érdekében utat kellett volna 
létesíteni. Az út a bazsarózsa állomá-
nyát is veszélyeztette – ez volt az 
egyik fő oka a lokátor elleni tiltako-
zásnak. 2001 júniusában a tervezett 
út nyomvonaláról 189 tövet áttelepí-
tettek – a növények nagy része nem 
maradt meg, viszont a nyomvonalon 
újra kihajtottak a növények a meg-
maradt gyökerekből! A radart a til-
takozás miatt végül egy másik hely-
színen építették fel.

Manapság leginkább a tarvágásos 
erdőgazdálkodás és a nyíltabb terü-
leteken található élőhelyeinek a 
becserjésedése veszélyezteti a bánáti 
bazsarózsát.

Kép és szöveg: 
BAJOMI BÁLINT
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